
CENTRUM THEMA'S Speelweek KROKUS 

 3-6 jaar 6-12 jaar 

Autonoom Internaat Strombeek-Bever Bal Carnaval EXPERTWEKEN Ik zit in't groen (creatief) Spring is in the air 
(sport en spel) Romeinse steenweg 552 

hele week staat in teken van 

feest en carnaval. Maskers, 

slingers, confetti, 

carnavalstoet,verkleden en 

grime,… 

  

Groen is de kleur van deze week; 
knutselen met natuurelementen 

of recycle-art, ecopercussie, 
groene voeding, spelletjes in het 

groen, groene dieren,.. 

1853 Strombeek-Bever   Sportief de lente 
in! We dansen, 

springen en 
sporten naar 
hartenlust. 

Lentekriebels doen 
ons bewegen. 

    

  /  

Spectrumschool Campus Deurne Bal Carnaval 
  

Ik zit in't groen (creatief) Spring is in the air 
(sport en spel) Ruggeveldlaan 496 

hele week staat in teken van 
feest en carnaval. Maskers, 

slingers, confetti, 
carnavalstoet,verkleden en 

grime,… 

Groen is de kleur van deze week; 
knutselen met natuurelementen 

of recycle-art, ecopercussie, 
groene voeding, spelletjes in het 

groen, groene dieren,.. 

2100 DEURNE / Sportief de lente 
in! We dansen, 

springen en 
sporten naar 
hartenlust. 

Lentekriebels doen 
ons bewegen. 

    

    

EDUGO CAMPUS DE BRUG Bal Carnaval Naald en draad  

(8-12 jaar) 
Ik zit in't groen (creatief) Spring is in the air 

(sport en spel) Eksaarderijweg 24 Hele week staat in teken van 
feest en carnaval. Maskers, 

slingers, confetti, 

Groen is de kleur van deze week; 
knutselen met natuurelementen 

of recycle-art, ecopercussie, 
9041 GENT (OOSTAKKER)   Sportief de lente 

in! We dansen,     



  

carnavalstoet, verkleden en 
grime,… 

  

groene voeding, spelletjes in het 
groen, groene dieren,.. 

springen en 
sporten naar 
hartenlust. 

Lentekriebels doen 
ons bewegen. 

Basisschool De Heffel Bal Carnaval   Ik zit in't groen (creatief) Spring is in the air 
(sport en spel) Vlierbeeklaan 1 

Hele week staat in teken van 
feest en carnaval. Maskers, 

slingers, confetti, 
carnavalstoet, verkleden en 

grime,… 

  

Groen is de kleur van deze week; 
knutselen met natuurelementen 

of recycle-art, ecopercussie, 
groene voeding, spelletjes in het 

groen, groene dieren,.. 

3010 Kessel-lo   Sportief de lente 
in! We dansen, 

springen en 
sporten naar 
hartenlust. 

Lentekriebels doen 
ons bewegen. 

    

  /  

KTA1 Bal Carnaval   Ik zit in't groen (creatief) Spring is in the air 
(sport en spel) Vildersstraat 28 

Hele week staat in teken van 
feest en carnaval. Maskers, 

slingers, confetti, 
carnavalstoet, verkleden en 

grime,… 

  

Groen is de kleur van deze week; 
knutselen met natuurelementen 

of recycle-art, ecopercussie, 
groene voeding, spelletjes in het 

groen, groene dieren,.. 

3500 Hasselt   Sportief de lente 
in! We dansen, 

springen en 
sporten naar 
hartenlust. 

Lentekriebels doen 
ons bewegen. 

    

  / 

VTI Brugge Bal Carnaval   Ik zit in't groen (creatief) Spring is in the air 
(sport en spel) Boeveriestraat 73 Hele week staat in teken van 

feest en carnaval. Maskers, 
slingers, confetti, 

carnavalstoet, verkleden en 
grime,… 

  Groen is de kleur van deze week; 
knutselen met natuurelementen 

of recycle-art, ecopercussie, 
groene voeding, spelletjes in het 

groen, groene dieren,.. 

8000 Brugge   Sportief de lente 
in! We dansen, 

springen en 
sporten naar 

    

  / 



hartenlust. 
Lentekriebels doen 

ons bewegen. 

Basisschool Park Bal Carnaval 
  

Ik zit in't groen (creatief) Spring is in the air 
(sport en spel) Eikstraat 8 

Hele week staat in teken van 
feest en carnaval. Maskers, 

slingers, confetti, 
carnavalstoet, verkleden en 

grime,… 

Groen is de kleur van deze week; 
knutselen met natuurelementen 

of recycle-art, ecopercussie, 
groene voeding, spelletjes in het 

groen, groene dieren,.. 

9300 AALST   Sportief de lente 
in! We dansen, 

springen en 
sporten naar 
hartenlust. 

Lentekriebels doen 
ons bewegen. 

    

  /  

De Puzzel Bal Carnaval 
  

Ik zit in't groen (creatief) Spring is in the air 
(sport en spel) Leuvensesteeenweg 41 

Hele week staat in teken van 
feest en carnaval. Maskers, 

slingers, confetti, 
carnavalstoet, verkleden en 

grime,… 

Groen is de kleur van deze week; 
knutselen met natuurelementen 

of recycle-art, ecopercussie, 
groene voeding, spelletjes in het 

groen, groene dieren,.. 

2800 MECHELEN   Sportief de lente 
in! We dansen, 

springen en 
sporten naar 
hartenlust. 

Lentekriebels doen 
ons bewegen. 

 

    

  /  

 


