
TweensTime opvang tijdens kerstvakantie 2020-2021 
Voor kinderen vanaf 8 jaar, in kleine groep

Elke vakantie weer boeiende workshops
Voor nieuwsgierige kinderen die nieuwe vaardigheden willen leren.

Tijdens de kerstvakantie voorziet TweensTime opvang van 21 tot 31/12
van 9 tot 18 u. (Ook op 24 en 31 december!)

Omwille van COVID-19 kan je enkel per twee dagen inschrijven. We
beperken hierdoor het aantal wisselende contacten. Opvang gebeurt in

kleine groep (maximaal 5 bubbels per twee dagen).

Programma

 maandag 21 en dinsdag 22 december 

Voor rasechte knutselaars. Met een mix aan technieken en materialen toveren 

we de mooiste, geurigste en zelfs lekkerste(!) kerstversiering.

(lampionnen, sneeuwman, kerstboom, kerstballen, kerstkrans, geurballen...)

 woensdag 23 en donderdag 24 december 

Geïnspireerd door de middeleeuwen... met de hand ingekleurde initiaal en 

gouden randjes. Dit wordt een unieke wenskaart of extra nieuwjaarsbrief. En om 

nog meer geluk te verspreiden bakken we gelukskoekjes.

 maandag 28 en dinsdag 29 december 

Ook al zijn de dagen alweer een héél klein beetje aan 't verlengen, een kaarsje 

brengt toch gezelligheid. Dus gaan we zelf kaarsen gieten. En omdat je dit jaar 

zó flink en geduldig bent geweest, verdien je een medaille voor moed en 

volharding. We maken een ereteken om op je borst te spelden. Verdiend! 

 woensdag 30 en donderdag 31 december 

Als afsluiter spelen we twee dagen met techniek: we bouwen een echt werkende 

kauwgomballenautomaat en een werktuig dat je poppetje laat touwtje springen 

zo lang jij aan de hendel draait.

Deelname kost € 65 voor 2 dagen. Vanaf 2 kinderen uit hetzelfde gezin € 60/kind.

De werkstukjes neem je mee naar huis. Een lunchpakket en tussendoortjes breng je mee. 

Water wordt aangeboden.

Alle info: contact@tweenstime.be of via 0472/465168 Viviana De Herdt

Volg ons op Facebook Vraag onze nieuwsbrief aan. TweensTime, Nijverheidsstraat 50, 9950 Lievegem

mailto:contact@tweenstime.be
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