Maart 2017
ZWEMDAG

6 april 2017

De zwemdag is de speelpleinactiviteit in de paasvakantie. We gaan samen met leiding en kindjes zwemmen in een super cool zwembad! Houdt de datum alvast vrij, want er zal snel meer info volgen. Ook de
inschrijvingen zullen binnenkort openen.

DJ CONTEST

17 maart 2017

Kon. Speelplein Biesakker Balen presenteert de derde editie van de DJ CONTEST op 17 maart 2017. De
winnaar zal Sunny Side Up openen deze zomer!
Kom mee stemmen voor je favoriete DJ. We starten om 21u in jeugdhuis OD!

KAMP 2017 STEINBACH augustus
Ook dit jaar gaan we weer met het speelplein op kamp! De oudste groepen gaan van 21 tot 28 augustus
naar Steinbach. Denk eraan dat de data voor de gemengde groepen aangepast zijn. Zij vertrekken op 23
augustus, maar komen wel samen met de oudste groepen naar huis op 28 augustus.
De leiding is alvast op verkenning gegaan in het wondermooie Steinbach. Kijken jullie mee?

VERANDERINGEN BIJ DE KLEUTERS
Om onze spelkwaliteit bij de jongste groep, de kleuters, naar de toekomst toe te verzekeren hebben we
beslist om vanaf de zomer van 2017 over te gaan tot een aanpassing van de leeftijdscategorie. Zo zullen
enkel de 6-jarigen (geboortejaar 2011) vanaf komende zomer nog spelen op de Biesakker. Onze 5-jarige
vriendjes zullen hierdoor nog een jaartje langer moeten wachten om op hun beurt de leuke spelletjes van
onze topleiding te kunnen spelen.
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