
Opvang van 9 tot 18 uur met elke dag een leuke en leerzame workshop

Programma

maandag   06   april 

Elektriciteit - Je bouwt een kringloop om een lampje te doen branden... maar ook een leuk 

spel in paasdecor. (Bibberspiraal) 

dinsdag   07    april

Techniek - Vind jij die rode kauwgomballenautomaten ook zo leuk?

We bouwen er één om mee naar huis te nemen!

woensdag   08    april

Wetenschap - Trek je witte schort aan en zet je veiligheidsbril op... we onderzoeken de 

natuur met coole wetenschappelijke experimenten.

donderdag   09    april

Handwerken - Laat jouw melktanden voortaan bewaken door de mooiste en liefste 

tandenfee. Een knutselwerk als een sprookje.

vrijdag   10   april 

Bakken - Lekkers met een mooi strikje voor in de lenteboom.

Paaskoekjes, versierd met suikerglazuur in vrolijke lentekleuren.

dinsdag   14    april

Schilderen - (Rare vogels) Laat je inspireren door de natuur maar maak je eigen creatie. 

Als techniek gebruiken we aquarel. 

woensdag   15    april

Kleien - Glinsterende visjes drogen in de zon. We boetseren sardines, knopen touw en 

boren in hout. Een zomerse tuindecoratie.

donderdag   16    april

Vóór het fornuis uit gaat, bakken we nog één maal cakejes.

We versieren ze met suikerpasta en -glazuur, eetbare glitter en allerlei strooisel.

Thema dieren: meermin, unicorn, hond, poes, flamingo en dolfijn!

vrijdag   17    april

Op stap: Technopolis/Mechelen, een interactieve tentoonstelling over techniek.

Nog slechts 1 plaats vrij. Prijs voor deelname: € 40. Vervoer, begeleiding en 

toegangsticket/show inbegrepen.

Een vakantiedag met workshop kost € 35 (tenzij anders vermeld), inclusief materiaal, tussendoortjes en
drankjes. Een lunchpakket breng je zelf mee. Je werkstukje neem je mee naar huis. Wij bezorgen je 
een fiscaal attest per opvangdag. 
TweensTime is een kinderopvang onder toezicht van Kind & Gezin voor kinderen vanaf 8 jaar. 
Openingsuren tijdens de vakanties en op zaterdag: van 9 tot 18 uur. Kinderen kunnen vroeger komen 
na afspraak en zonder meerprijs.

info en inschrijven: 0472/465168 of via contact@tweenstime.be
TweensTime, Nijverheidsstraat 50, Waarschoot (ond.nr. 0500.723.601)


