19 januari:
We starten het nieuwe jaar met een
keileuke, knotsgekke, super grappige,…
filmnamiddag! We zitten allemaal gezellig
dicht bij elkaar en kijken vol spanning
naar een film dat de leiding speciaal voor
jullie gekozen heeft. Vergeet dus zeker
niet jullie dekentjes en kussens om het
extra knus te maken!

2 maart:
Traditiegetrouw schudden we de beentjes
los op onze jaarlijkse kinderfuif! Haal je
coolste outfit boven en dans samen met
de leiding de pannen van het dak! Welk
thema het dit jaar zal zijn, komen jullie
nog te weten op de ateliers, waar ook de
flyer wordt uitgedeeld.

23 februari:
We gaan dit jaar opnieuw gaan schaatsen
met de andere jeugdateliers in het
Boudewijnpark . We verwachten iedereen
aan het Boudewijnpark met een goed
humeur, handschoenen om te schaatsen
en een lunchpakket. Na het schaatsen
gaan we met de trein terug naar Beernem
en gaat er nog een gewoon atelier door.
Om 16u30 zijn we uitgespeeld en mogen
de ouders jullie komen halen aan het
lokaal in Beernem. Als jullie mee willen,
schrijf je dan zeker in door een mailtje te
sturen naar contact@oranje-beernem.be.
Over prijs en precieze uren krijgen jullie
zo snel mogelijk verdere informatie. Wil
je enkel mee schaatsen? Of enkel in de
namiddag komen? Dat kan ook! Vermeld
dit duidelijk in de inschrijvingsmail en
dan spreken we verder de uren en prijs
ook af.

BENGELS
4 mei:

Het Oranje jaar afsluiten doen we in
schoonheid! Ook dit jaar trekken we er
met heel de bende op uit! Waar we naar
toe gaan blijft nog even een verrassing…
Info over de uren, locatie, prijs,… wordt
nog meegedeeld. Ben je nu al zeker dat je
heel graag mee wil? Inschrijven kan tot 15
april via contact@oranje-beernem.be.

Oranje Beernem

Wie zijn de Bengels?
De Bengels
Zijn de leukste, liefste en grootste speelvogels
van Oranje. Ze zitten in het … leerjaar en zijn
dus geboren in geboortejaar.
Ook dit jaar staan er weer tal van toffe
activiteiten op het programma. Hiernaast
staan ze kort even opgesomd zodat jullie
zeker niets hoeven missen en altijd de gepaste
kledij/spullen meehebben!

Wat staat er dit semester allemaal op
het programma?
•
•

via LiseVD@hotmail.be.
•
•

Vragen?
Als jullie vragen hebben kunnen jullie altijd
bellen/mailen/een postduif sturen naar:

•

Lise Van Dijck: 0486 04 71 26
Email: LiseVD@hotmail.be
Emmeric Vincke : 0477 07 44 31

•

Mail: contact@oranje-beernem.be
•

Volg ons zeker ook op Facebook en
word lid van onze facebookgroep:
ouders oranje Beernem!

BENGELS
Beukendreef 2
8730 Beernem

19 januari: filmatelier
zie verder voor meer info
2 februari: Warm jullie armen maar alvast op,
want wij gaan bowlen! Hiervoor zal er
gewerkt worden met inschrijvingen. Verdere
info over de precieze uren, plaats en deadline
van inschrijven volgt een van de volgende
dagen via mail. Wie al wil inschrijven kan dit

•
•

23 februari: schaatsen + atelier
zie verder voor info
2 maart: kinderfuif!
zie verder voor meer info
16 maart: Trek vandaag jullie stevige
schoenen en kleren maar aan, want we
trekken erop uit voor een bosspel. We spreken
af op de normale uren aan de parking van
bulskampveld. Ook hieromtrent krijgen jullie
ouders nog een mail over de inschrijvingen.
30 maart: Vandaag mogen we voor een keer
met eten spelen, grijp jullie kans en kom je
uitleven op ons vuil spel, in gepaste kleren
weliswaar.
13 april: Vandaag betreden we de wondere
wereld van het sprookjesbos, kom, al dan niet
verkleed in een sprookjesfiguur en ga mee met
ons op ontdekking!
27 april: Het thema van het voorlaatste atelier
is nog een verassing!
4 mei: slotatelier
zie verder voor meer info

De gewone ateliers vinden zoals altijd plaats
van 14u tot 16u30 in ons lokaal aan de
Beukendreef. Kom zeker op tijd zodat we op
tijd aan onze spelletjes kunnen beginnen!
Jullie zijn welkom vanaf 13u30.

