
Kinderwerking De Zocjes Zeebrugge. 

Evendijk Oost 246 

050/32 60 20 

Email:  zocjes@deblauweleliebrugge.be 

www.deblauweleliebrugge.be 

Telkens na school instuif tot 18.15 u 

woensdagnamiddag: van 11.30u tot 18.15u 

   activiteit tussen 14 en 16u  

Tijdens schoolvakanties van maandag tot vrijdag 

 (in de zomervakantie niet op vrijdag.) 

Van 7.30u tot 18.00u, activiteiten in voor- en namiddag 

Kinderwerking De Zocjes Lissewege 

Stationstraat 25 

0476/ 65 01 69 

Telkens na school instuif tot 18.15 u 

Op woensdag is vervoer voorzien naar de werking in Zeebrugge.  

Gelieve in de agenda te schrijven indien men met de bus mee gaat. 

MET VRAGEN, OPMERKINGEN OF INFO 

OVER  

DE WERKING OF UW KINDEREN KUNT 

U STEEDS  

TERECHT BIJ VIRGINIE OF LAURA 

Informatief 
 

 

 

 



Wist je dat ... 
 

We gesloten zijn op 24 en 25 december?    

    En we 31 december en 1 januari ook nog wat  

    nagenieten van een dagje extra?  

 

Jullie op vrijdag 28 december welkom zijn op onze  

    winterdrink vanaf 16u? 

 

Jullie gerust een complimentje op onze complimentenmuur  

mogen plaatsen. Vraag gerust info aan onze begeleidsters. 

 

Iedereen op 28 december in pyjama verwacht wordt. 

 

Janne terug is op 17 januari en Virginie ons op 7  

januari verlaat. 

 

We op uitstap gaan... 

      Doe stevige schoenen aan, zorg dat jullie warm 

aangekleed zijn en het nodige gerief bij je hebt.       

       

 

 

 

In the picture 
Kleur deze kleurplaat in en breng  hem  mee naar de winterdrink. 

Dan mag je eens in onze grabbelton grabbelen. 

https://www.google.be/imgres?imgurl=https://www.vatel.nl/Portals/0/Foto%2525202011-2012/kok4.jpg&imgrefurl=https://www.vatel.nl/Opleidingen/ColumnsVakcollege/tabid/373/Default.aspx&h=355&w=286&tbnid=CyASaBJevTO3JM:&docid=vL_Rt9FUhX44IM&hl=nl&ei=DDOeVtP_H
https://www.google.be/imgres?imgurl=https://www.vatel.nl/Portals/0/Foto%2525202011-2012/kok4.jpg&imgrefurl=https://www.vatel.nl/Opleidingen/ColumnsVakcollege/tabid/373/Default.aspx&h=355&w=286&tbnid=CyASaBJevTO3JM:&docid=vL_Rt9FUhX44IM&hl=nl&ei=DDOeVtP_H


Turtels  

Jippiekajee doe je mee.  

 

Hand in hand door het speelland. 

26 december 

Kokkie ontvangt een 

postkaart met de zin 

‘vader is verloren’, nu 

begint het avontuur. 

Kokkie is vastbesloten 

om hem op te sporen. 

27 december 

Het ijspaleis is verwoest 

door een sneeuwstorm. 

Worden we sneeuwhel-

den en bouwen we hem 

terug op? Of laten we 

hem gewoon onder de 

sneeuwlawine liggen? 

28 december 

Pyjama, sloefkes aan.  

Kies je voor lekker te 

chillen voor de laatste 

keer dit jaar of om mee 

te helpen aan een gezel-

lige winterdrink. 

 2 januari 

Super juffie  verdwijnt 

op haar eigen bruiloft. 

Dit was haar berichtje: 

“help!” Waar is ze 

heen? Superjuffie 

raakt flink in de pro-

blemen. Lukt het ons 

om haar te redden? 

3 januari 

Peter kan niet meer ski-

ën. Hij ontdekt dat hun 

skilerares eigenares van 

een galerie is. Daar ont-

dekken ze raadselachti-

ge dingen. Hebben die 

twee vreemde mannen 

er soms iets mee te ma-

ken?  

4 januari 

Vandaag gaan we lek-

ker chillen in de bios-

coop van Knokke. 

Welke film houden we 

nog even geheim. 

Info volgt. 

Jippiekajee doe je mee.  

 

Hand in hand door het speelland 

 

 

Pimpampoentjes     

26 december 

Wauw, het is winter. 

We gaan op ontdek-

king wat we allemaal 

kunnen doen in de 

winter. 

27 december 

Kleine ijsbeer laat me 

niet alleen. Ben je ook 

niet graag alleen? We 

maken het samen 

leuk. voor de kleine 

ijsbeer . 

28 december 

Lekker warm in onze 

pyjama, maar het zal 

heel erg koud zijn als 

we buiten komen. 

 2 januari 

Ga je mee kleine 

beer? We gaan samen 

met de kleine beer 

opstap, maar hoe be-

ginnen we eraan? 

3 januari 

Spletter, splatter. Van-

daag gaan we samen 

zwemmen. Vergeet 

jullie zwemgerief niet. 

Info volgt. 

4 januari 

Jij maakt me blij, en 

soms ook boos. Emo-

ties welke rare dingen 

zijn dit. 
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Kevers 

Jippiekajee doe je mee.  

 

Hand in hand door het speelland 

 

26 december 

Winterijs. We willen 

er vanaf, help je ons 

het ijsblok te ontdooi-

en? 

27 december 

Vandaag gaan we on-

ze zwemkunsten to-

nen. Vergeet jullie 

zwemgerief niet.  

Info volgt. 

28 december 

Kleine walvis in de 

winter. Hij wordt vast-

gehouden. We gaan 

hem samen bevrijden. 

En we doen dit in on-

ze warme pyjama. 

3 januari 

Op zoek naar de dia-

mant. Er is een dia-

mant roof gebeurd op 

een cruiseschip. 

4 januari 

De raaf houdt van de 

winter. Hij kijkt naar 

de kinderen die in de 

sneeuw spelen. Hij 

zou graag met ze 

meedoen en ook van 

die mooie sneeuwen-

gelen maken. 

2 januari 

Stanneke het sneeuw-

manneke. Het ambe-

tante ding. We maken 

er komaf mee. Ligt er 

sneeuw, duffel je goed 

in en vergeet zeker je 

handschoenen 

niet. 

Pimpampoentje: 

voorklasje en 

1ste kleuterklas

Kevertjes: 2 en 

3de kleuterklas

Dino’s: 1-2-

leerjaar 

Turtels: 4-5

leerjaar 

 

 

 

 

Dino’s 

Jippiekajee doe je mee.  

 

Hand in hand door het speelland 

 

26 december 

Kokkie ontvangt een 

postkaart met de zin 

‘vader is verloren’, nu 

begint het avontuur. 

Kokkie is vastbesloten 

om hem op te sporen. 

27 december 

Het ijspaleis is verwoest 

door een sneeuwstorm. 

Worden we sneeuwhel-

den en bouwen hem 

terug op ? Of laten we 

hem gewoon onder de 

sneeuwlawine liggen? 

28 december 

Pyjama, sloefkes aan.  

Kies je voor lekker te 

chillen voor de laatste 

keer dit jaar of om 

mee te helpen aan 

een gezellige winter-

drink. 

 2 januari 

Super juffie  verdwijnt 

op haar eigen bruiloft. 

Dit was haar berichtje: 

“help!” Waar is ze 

heen? Superjuffie 

raakt flink in de pro-

blemen. Lukt het ons 

om haar te redden? 

3 januari 

Peter kan niet meer ski-

ën. Hij ontdekt dat hun 

skilerares eigenares van 

een galerie is. Daar ont-

dekken ze raadselachti-

ge dingen. Hebben die 

twee vreemde mannen 

er soms iets mee te ma-

ken?  

4 januari 

Vandaag gaan we lek-

ker chillen in de bios-

coop van Knokke. 

Welke film houden we 

nog even geheim. 

Info volgt. 

Pimpampoentje: 

voorklasje en 

1ste kleuterklas 

Kevertjes: 2 en 

3de kleuterklas 

Dino’s: 1-2-3de 

 

Turtels: 4-5-6de 
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