
TweensTime
opvang zomervakantie 2021 

Voor kinderen vanaf 8 jaar, in kleine groep

Elke vakantie een aanbod van boeiende workshops.
Voor wie nieuwsgierig is en nieuwe vaardigheden wil verwerven.

Tijdens de zomervakantie is TweensTime dagelijks open van 9 tot 18 u.

Omwille van COVID-19 kan je enkel voor meerdere dagen inschrijven.
(De normale prijzen zijn daarom aangepast.)

We beperken hierdoor het aantal wisselende contacten.
Opvang gebeurt in kleine groep = vaste bubbels die de hele week dezelfde blijven.

Programma
                                                                                                      donderdag 1 en vrijdag 2 juli  

Je gelooft je eigen ogen niet meer... Licht en illusie - knutselen, tekenen en 
proefjes.

                                                                                                        maandag 5 tot vrijdag 9 juli  

Nieuwsgierig naar hoe al die diertjes in onze tuin overleven? En wil je hen een 
beetje helpen? Steek je handen uit de mouwen, in de aarde en composthoop en 
ga aan het werk met natuurlijke materialen.

                                                                                                    maandag 12 tot vrijdag 16 juli  

Met je handen in de pap... papierpap of -pulp. Schep je eigen papier, met 
watermerk, gekleurd, met bloemblaadjes, geurtjes... en maak er een bijzonder 
boek mee.

                                                                                        maandag 16 tot vrijdag 20  augustus  

Een levensgroot zelfportret, dit ben jij ten voeten uit.
Mixed media (een leuk en creatief schilderwerk waarin je verschillende technieken
en materialen combineert).

                                                                                        maandag 23 tot vrijdag 27  augustus  

Je leert als tovenaar drankjes en zalfjes met bijzondere krachten maken. Je 
noteert alle recepten in je grimoire (hoogst persoonlijk en geheim toverboek).

                                                                                        maandag 30 en dinsdag 31 augustus  

Meten is weten. Als leerling meteoroloog kan je met je eigen weerstation aan de 
slag. (Anders) Celcius, (Gabriel) Fahrenheit, de pluviometer, de anemometer, de 
windwijzer, of de barometer zijn geen onbekenden meer voor jou.

Deelnameprijs per 2 dagen: € 65, vanaf 2 kinderen uit hetzelfde gezin € 60. 

Deelnameprijs per week € 155, vanaf 2 kinderen uit hetzelfde gezin € 150. 

Je werkstuk krijg je mee. Je voorziet een lunchpakket en tussendoortjes van thuis. 

Water wordt aangeboden. TWEENSTIME staat onder toezicht van Kind&Gezin. Met 

fiscaal attest tot het kind 14 jaar wordt.                                                                               

Vraag onze nieuwsbrief aan. TWEENSTIME, Nijverheidsstraat 50, 9950 Lievegem


