
CENTRUM THEMA'S Speelweek HERST 

 3-6 jaar 6-12 jaar 

Autonoom Internaat Strombeek-
Bever 

Fabeltjesland EXPERTWEKEN Art Factory (Crea) Sportacus 
(sport en spel) 

Romeinse steenweg 552 

Ben jij Hans of eerder 
Grietjes? Wou je graag 
Rapunzel zijn? Of een 
grote draak? Kom met 
ons mee in een wereld 

vol fantasie. Ontdek 
verhalen en misschien 
raak je wel bevriend 

met een zeemeermin 
of een stoere viking. 

  

Stiften, potloden, papier, … 
allemaal ingrediënten  om 
er een leuke knutselweek 

van de te maken. Of vinden 
we ons materiaal buiten in 

de natuur? Verras je 
vrienden met die 

megacoole werkjes die jij 
gemaakt hebt. 

1853 Strombeek-Bever   Hindernissen 
zijn een 

kinderspel 
voor ons. Elke 
dag krijgen we 
een parcours 
voorgeschotel
d waar we ons 
door moeten 

worstelen. 
Soms lukt dit 
alleen, maar 

soms moeten 
we in groep 
werken om 

een hindernis 
te overwinnen. 

Slaag jij erin 
om het 

parcours tot 
een goed einde 

te brengen? 

    

    

Spectrumschool Campus Deurne Fabeltjesland 
  

Art Factory (Crea) Sportacus 
(sport en spel) Ruggeveldlaan 496 Ben jij Hans of eerder 

Grietjes? Wou je graag 
Stiften, potloden, papier, … 
allemaal ingrediënten  om 2100 DEURNE / 



  Rapunzel zijn? Of een 
grote draak? Kom met 
ons mee in een wereld 

vol fantasie. Ontdek 
verhalen en misschien 
raak je wel bevriend 

met een zeemeermin 
of een stoere viking. 

  er een leuke knutselweek 
van de te maken. Of vinden 
we ons materiaal buiten in 

de natuur? Verras je 
vrienden met die 

megacoole werkjes die jij 
gemaakt hebt. 

Hindernissen 
zijn een 

kinderspel 
voor ons. Elke 
dag krijgen we 
een parcours 
voorgeschotel
d waar we ons 
door moeten 

worstelen. 
Soms lukt dit 
alleen, maar 

soms moeten 
we in groep 
werken om 

een hindernis 
te overwinnen. 

Slaag jij erin 
om het 

parcours tot 
een goed einde 

te brengen? 

    

EDUGO CAMPUS DE BRUG Fabeltjesland 
Lego XXL 

Art Factory (Crea) Sportacus 
(sport en spel) Eksaarderijweg 24 Ben jij Hans of eerder 

Grietjes? Wou je graag 
Rapunzel zijn? Of een 

Stiften, potloden, papier, … 
allemaal ingrediënten  om 
er een leuke knutselweek 

9041 GENT (OOSTAKKER)   Hindernissen 
zijn een     



  

grote draak? Kom met 
ons mee in een wereld 

vol fantasie. Ontdek 
verhalen en misschien 
raak je wel bevriend 

met een zeemeermin 
of een stoere viking. 

  

van de te maken. Of vinden 
we ons materiaal buiten in 

de natuur? Verras je 
vrienden met die 

megacoole werkjes die jij 
gemaakt hebt. 

kinderspel 
voor ons. Elke 
dag krijgen we 
een parcours 
voorgeschotel
d waar we ons 
door moeten 

worstelen. 
Soms lukt dit 
alleen, maar 

soms moeten 
we in groep 
werken om 

een hindernis 
te overwinnen. 

Slaag jij erin 
om het 

parcours tot 
een goed einde 

te brengen? 

Basisschool De Heffel Fabeltjesland   Art Factory (Crea) Sportacus 
(sport en spel) Vlierbeeklaan 1 

Ben jij Hans of eerder 
Grietjes? Wou je graag 
Rapunzel zijn? Of een 
grote draak? Kom met 
ons mee in een wereld 

vol fantasie. Ontdek 
verhalen en misschien 
raak je wel bevriend 

  Stiften, potloden, papier, … 
allemaal ingrediënten  om 
er een leuke knutselweek 

van de te maken. Of vinden 
we ons materiaal buiten in 

de natuur? Verras je 
vrienden met die 

megacoole werkjes die jij 
gemaakt hebt. 

3010 Kessel-lo   Hindernissen 
zijn een 

kinderspel 
voor ons. Elke 
dag krijgen we 
een parcours 
voorgeschotel
d waar we ons 

    

    



met een zeemeermin 
of een stoere viking. 

door moeten 
worstelen. 

Soms lukt dit 
alleen, maar 

soms moeten 
we in groep 
werken om 

een hindernis 
te overwinnen. 

Slaag jij erin 
om het 

parcours tot 
een goed einde 

te brengen? 

KTA1 Fabeltjesland   Art Factory (Crea) Sportacus 
(sport en spel) Vildersstraat 28 

Ben jij Hans of eerder 
Grietjes? Wou je graag 
Rapunzel zijn? Of een 
grote draak? Kom met 
ons mee in een wereld 

vol fantasie. Ontdek 
verhalen en misschien 
raak je wel bevriend 

met een zeemeermin 
of een stoere viking. 

  

Stiften, potloden, papier, … 
allemaal ingrediënten  om 
er een leuke knutselweek 

van de te maken. Of vinden 
we ons materiaal buiten in 

de natuur? Verras je 
vrienden met die 

megacoole werkjes die jij 
gemaakt hebt. 

3500 Hasselt   Hindernissen 
zijn een 

kinderspel 
voor ons. Elke 
dag krijgen we 
een parcours 
voorgeschotel
d waar we ons 
door moeten 

worstelen. 
Soms lukt dit 
alleen, maar 

soms moeten 
we in groep 

    

    



werken om 
een hindernis 

te overwinnen. 
Slaag jij erin 

om het 
parcours tot 

een goed einde 
te brengen? 

VTI Brugge Fabeltjesland   Art Factory (Crea) Sportacus 
(sport en spel) Boeveriestraat 73 

Ben jij Hans of eerder 
Grietjes? Wou je graag 
Rapunzel zijn? Of een 
grote draak? Kom met 
ons mee in een wereld 

vol fantasie. Ontdek 
verhalen en misschien 
raak je wel bevriend 

met een zeemeermin 
of een stoere viking. 

  

Stiften, potloden, papier, … 
allemaal ingrediënten  om 
er een leuke knutselweek 

van de te maken. Of vinden 
we ons materiaal buiten in 

de natuur? Verras je 
vrienden met die 

megacoole werkjes die jij 
gemaakt hebt. 

8000 Brugge   Hindernissen 
zijn een 

kinderspel 
voor ons. Elke 
dag krijgen we 
een parcours 
voorgeschotel
d waar we ons 
door moeten 

worstelen. 
Soms lukt dit 
alleen, maar 

soms moeten 
we in groep 
werken om 

een hindernis 
te overwinnen. 

Slaag jij erin 
om het 

parcours tot 

    

    



een goed einde 
te brengen? 

Basisschool Park Fabeltjesland 
Herfstschool  

Art Factory (Crea) Sportacus 
(sport en spel) Eikstraat 8 

Ben jij Hans of eerder 
Grietjes? Wou je graag 
Rapunzel zijn? Of een 
grote draak? Kom met 
ons mee in een wereld 

vol fantasie. Ontdek 
verhalen en misschien 
raak je wel bevriend 

met een zeemeermin 
of een stoere viking. 

Stiften, potloden, papier, … 
allemaal ingrediënten  om 
er een leuke knutselweek 

van de te maken. Of vinden 
we ons materiaal buiten in 

de natuur? Verras je 
vrienden met die 

megacoole werkjes die jij 
gemaakt hebt. 

9300 AALST 

Het nieuwe schooljaar is 

ondertussen al weer een tijdje 

van start gegaan. Na een gek 

verloop van het vorige, hopen 

we dat jullie nu een goede start 

hebben gemaakt. Kijk jij ook al 

uit naar een leuke 

herfstvakantie, maar ondervond 

je op school toch wat 

moeilijkheden met een bepaald 

vak? Dan kunnen wij voor jou de 

oplossing bieden! Heb je vragen 

over wiskunde of is het toch 

eerder Nederlands waar je wat 

moeite mee hebt? Of krijg jij 

misschien al Frans op school en 

begrijp je het niet zo goed? Is het 

nog een ander vak op school 

waar je mee worstelt? Breng je 

schoolboeken mee en ga samen 

met onze leerkracht in kleine 

groep gedurende 2 à 3 uur per 

dag op zoek naar de antwoorden 

op jouw vragen. Nadien is het 

tijd om te ontspannen. Onze 

animators staan voor je klaar 

met de leukste spellen en 

Hindernissen 
zijn een 

kinderspel 
voor ons. Elke 
dag krijgen we 
een parcours 
voorgeschotel
d waar we ons 
door moeten 

worstelen. 
Soms lukt dit 
alleen, maar 

soms moeten 
we in groep 
werken om 

een hindernis 
te overwinnen. 

Slaag jij erin 
om het 

parcours tot 
een goed einde 

te brengen? 



activiteiten. Schrijf je snel in 

want de plaatsen zijn beperkt! 

Optie: Art Factory 

 

Optie: Sportacus 

 

    

    

De Puzzel Fabeltjesland 
  

Art Factory (Crea) Sportacus 
(sport en spel) Leuvensesteeenweg 41 

Ben jij Hans of eerder 
Grietjes? Wou je graag 
Rapunzel zijn? Of een 
grote draak? Kom met 
ons mee in een wereld 

vol fantasie. Ontdek 
verhalen en misschien 
raak je wel bevriend 

met een zeemeermin 
of een stoere viking. 

Stiften, potloden, papier, … 
allemaal ingrediënten  om 
er een leuke knutselweek 

van de te maken. Of vinden 
we ons materiaal buiten in 

de natuur? Verras je 
vrienden met die 

megacoole werkjes die jij 
gemaakt hebt. 

2800 MECHELEN   Hindernissen 
zijn een 

kinderspel 
voor ons. Elke 
dag krijgen we 
een parcours 
voorgeschotel
d waar we ons 
door moeten 

worstelen. 
Soms lukt dit 
alleen, maar 

soms moeten 
we in groep 
werken om 

    

    



een hindernis 
te overwinnen. 

Slaag jij erin 
om het 

parcours tot 
een goed einde 

te brengen? 
 


