
  Themaweken Ministages 

week 1 Er was eens… Ontdekkingsreizigers: Italië Ruimtevaarders Musical-ly! 
01/07-05/07/2019 De gelaarsde kat bracht alle sprookjes 

in de war. Zo stal hij o.a. een appel, 
een rood kapje, een glazen muiltje, … 
waardoor onze favoriete sprookjesfi-
guren niet lang en gelukkig kunnen 
verder leven! Overtuigen jullie die 
sluwe kat om alles terug te geven? 

Onze rondreis brengt ons van Verona met 
Romeo en Julia tot een overhellende toren 
van Pisa. We duiken in de tijd naar het oude 
Rome en dromen Venetië, Pinocchio, Gelato, 
... Mamma Mia! Zoveel te doen, zo weinig 
tijd! 

We maken een verre reis naar sterren en 
planeten met een tussenstop op de maan. 
We bouwen zelf een raket, bestuderen ster-
renbeelden en ontmoeten verdwaalde bui-
tenaardse wezens! Help jij ze thuis te ko-
men? 

Deze week bedenken we met jou de 
tofste dansmoves net zoals de duizen-
den musers wiens filmpjes je graag 
volgt op musical.ly. We maken van jou 
een echte playback-ster die followers 
en hartjes verzameld als geen ander! 

week 2 De 4 seizoenen Sport Academy Glitter en Glamour Experiment Onbekend 
08/07-12/07/2019 We maken kennis met de 4 seizoenen. 

Terwijl de winter ons koude kunstjes 
leert, zoemt de lente ons dapper toe. 
Met de zomer zoeken we verfrissing 
tot het weer tijd wordt om de regen 
te trotseren op zoek naar paddestoe-
len en kabouters! 

We zijn op zoek naar echte sportievelingen 
voor onze Sport Academy. Ook als je door-
gaans niet zo veel sport, brengen we je in 
een mum van tijd  in topvorm! Uitdagende 
parcours, verschillende disciplines (atletiek, 
balsport, fitness) doen je hart sneller slaan! 

Hello Hollywood! De rode loper ligt voor je 
uit. Deze week ben jij de ster! We leren je 
gedragen als een echte superster. Verkle-
den, schminken, handtekeningen uitdelen, … 
opgepast voor de paparazzi! 

We kruipen in de huid van wetenschap-
pers. Elke dag krijgen we door de ani-
mators een nieuw experiment of test 
voorgelegd die jullie tot een goed einde 
moeten brengen. Succes! 

week 3 De Muziekdoos Monster-leuk! Crea Flora Overlevingskid 
15/07-19/07/2019 Onze animators vonden een zeer spe-

ciale doos op de Kids' Days: eentje 
waar muziek uit komt! Kom je mee 
ontdekken op welke muziek we sa-
men gaan dansen en zingen? Mis-
schien toont de muziekdoos ons ook 
wel hoe we zelf muziek kunnen ma-

Harig of slijmerig? Met één oog en honderd 
armen? Koekjesetend of bloedzuigend? Ver-
zin zelf het gekste monster of laat je verras-
sen door onze animators! Het wordt een 
monsterachtig leuke week! 

We verven, knippen, plakken en toveren 
prachtige ruikers bloemen en sierlijke plan-
ten tevoorschijn op papier of uit allerhande 
knutselmateriaal. Een knutselweek waar je 
helemaal van zal opfleuren! 

Deze week is het aan jou om te tonen 
dat je jouw plan kan trekken. Je weg 
zoeken met kompas bij de hand of op 
stap met een kaart, … Je leert knopen 
leggen, seinen naar elkaar met vlaggen 
of morse en nog zoveel meer. 

week 4 Disney Magie Game On! Smaken Verschillen/Brussel: Kunst-
fabriek! 

Cre-Actie! 

22/07-26/07/2019 Treed binnen in de magische wereld 
van Disney waar dromen worden 
waargemaakt! Maak kennis met Mic-
key Mouse en treed in de voetsporen 
van je grootste Disney-helden zoals 
Aladin, Elsa, Vaiana en vele anderen. 

Onze Kids' Days zijn een console- en compu-
tervrije zone waar ravotten centraal staat! 
Dat neemt echter niet weg dat we ons niet 
graag laten inspireren door je favoriete com-
puter- en videogames: Fortnite, Legend of 
Zelda, Minecraft … Zet je Game Mode on! 

Deze week nemen we je kookkunsten en 
kookkennis op de proef! Samen met onze 
animators creëeren we onze eigen recepten, 
vreemde combinaties en baksels en testen 
we wat we lekker vinden en wat niet! 

Oh nee, onze animators zijn al hun in-
spiratie kwijtgeraakt! Ze doen beroep 
op jouw knotsgekke, creatieve hersen-
kronkels. Samen met jou verzinnen we 
zelf gezelschapsspelen en spannende 
activiteiten. We testen deze meteen 
uit! 
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Week 5 Kwikkie reist de wereld Wingardium Levi-o-sa! Party Time Kunstenfestival 

29/07-02/08/2019 Elke dag ontdekken we een nieuw land, 
een nieuw continent! Van Afrika tot in 
Amerika, naar China en wie weet wel tot 
op de Noordpool. We ontdekken ver-
schillende culturen en de verschillende 
dieren die er leven! 

Zwerkbal, Griffoendor, Zweinstein, Perka-
mentus, de sorteerhoed, … zijn je zeer be-
kend? Dan verwelkomen we je graag in de 
tovenaarswereld van Harry Potter!  Wij 
zweren plechtig deze week snode plannen 
te hebben.  

Wij houden van feestjes! Lekker eten, dan-
sen, cadeau'tjes uitdelen, ... Iedereen 
heeft het naar zijn zin. Elke dag verzinnen 
we een nieuwe reden om de kers op de 
taart te zetten. Of wat dacht je van een 
kerst - of halloweenfeestje midden in de 
zomer?  

We organiseren deze week ons eigen kun-
stenfestival. We bouwen samen aan een 
reuze beeldhouwwerk of gaan individueel 
aan de slag.  We dichten of verven en dra-
gen zo bij aan onze eigen tentoonstelling! 

Week 6 Mini-Acrobaatjes Goalgetters De wollebollen Escape Game 
05/08-09/08/2019 Onze animators laten jullie de wondere 

wereld van het circus ontdekken. We 
schminken ons als clowns, oefenen onze 
lenigheid als mini-acrobaatjes en leren 
kunstjes en dansen als een beer! Kom 
dat zien! Kom dat zien!  

Je krijgt de kans om deze week van verschil-
lende balsporten te proeven: voetbal, hoc-
key, basketbal, netbal, … We maken van jou 
een echte topschutter! We oefenen op 
techniek, maar ook op teamwork: samen 
zorgen jullie voor de overwinning! 

Een week voor creatievelingen: we knutse-
len uitsluitend met wol! We haken vriend-
schapsbandjes en kettinkjes. Pomponnen 
maken wordt kinderspel. We weten nog 
heel wat meer knustelwerkjes te toveren 
met bollen wol! 

Elke dag wanen we ons in een andere esca-
pe game! Kraak de ingewikkelde codes, ont-
cijfer sleutels en vind de goed verstopte aan-
wijzingen. We moeten echt razendsnel zijn 
om te proberen te ontsnappen, want dit kan 
slechts binnen een beperkte tijd.  Tik ... tik ... 
tik .... 

Week 7 Toet toet! Op stap met de Jedi Ontdekkingsreizigers: Peru Klusatelier 
12/08-14/08/2019 
(-15&16/08) 

We laten ons deze week leiden door 
alles wat zich op wieltjes voortbeweegt. 
We wanen ons op een racebaan net als 
Lightning McQueen. We ontdekken 
meer over de trein en de fiets en ook 
over speciale voertuigen zoals een 
brandweerwagen of een tractor! 

Word ingewijd in de wereld van Star Wars 
en treed toe tot de orde van de Jedi! Kruip 
in de huid van Luke Skywalker, Master Yoda 
of R2D2 en help mee de vrede te bewaren 
in de Galactische Republiek! May the Force 
be with you! 

In Peru ligt de eeuwenoude Incastad Mac-
chu Picchu in het Andesgebergte. Ooit 
maakte deze deel uit van het keizerrijk 
Cuzco! Kom mee op ontdekkingsreis en 
laat je betoveren door de kleuren, Peruvi-
aanse muziek en legendes der verborgen 
schatten! 

Steek jij graag de handen uit de mouwen? 
Toon het en help ons om enkele houtwerk-
jes in elkaar te knutselen. Geen project is 
ons te moeilijk. Opgepast voor de vingers! 

Week 8 Haaienverhalen Handen Omhoog! Back to School SOS Planeet 
19/08-23/08/2019 Baby Haai neemt ons op sleeptouw door 

de onderwaterwereld. We maken kennis 
met de hele familie Haai, maar ook met 
andere dieren in de oceaan. We moeten 
Baby Haai er wel steeds aan doen herin-
neren dat de vissen onze vrienden zijn! 

… of ik schiet! Ben je maffiabaas of sheriff in 
het Wilde Westen? FBI-agent of meester-
dief? Ontsnapt uit de gevangenis of bewa-
kingsagent van de best bewaakte bank van 
België. Vriend of vijand? Als criminele mas-
termind is iedereen je vijand. Aan welke 
kant sta jij?  

Samen met jou zorgen we dat je helemaal 
klaar bent voor een nieuw schooljaar met 
oude en nieuwe vrienden. Geen rekenen 
of taal (beloofd!), wel zelf een pennenhou-
der maken en coole bladwijzers, labels of 
kaftpapier verzinnen voor jou en je vrien-
den. 

De aarde heeft onze hulp nodig: het klimaat 
verandert, steeds meer dieren zijn met uit-
sterven bedreigd, in de oceanen vinden we 
meer afval dan vissen ... Deze week nemen 
we de aarde en onze toekomst onder de 
loep. 

Week 9 Bal-bini! Dansstudio Doe eens buiten-gewoon! Sterreporter 
26/08-28/08/2019  Deze week draait rond bewegen en ple-

zier maken met een bal! We zetten op 
speelse wijze onze eerste stapjes in ver-
schillende balsporten. We gooien, van-
gen, trappen en passen de bal.  

Begin jij spontaan te dansen wanneer je 
muziek hoort? Laat onze animators je dan 
volop inspireren op de laatste nieuwe hits.  
Ze tonen je de orignele en hippe moves en 
helpen je om samen met je vriend(inn)en 
zelf een choreografie te verzinnen.  

Deze week gaan we gewoon buiten, bui-
ten-gewoon spelen! We nemen elke zon-
nestraal als excuus om buiten te zijn. Het 
wordt een avontuurlijke natuurlijke, ravot-
je-rot, adembenemende speelweek. 

Altijd al zin gehad om mensen te intervie-
wen? We proberen die rijzende ster naar 
ons te halen om een heus interview te kun-
nen doen. Daarnaast maken we een echte 
kampkrant en als het even lukt, staat hij ook 
nog eens op het internet! 
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