Kinderknutselen met kwb Boekt
zaterdag 24 februari en zaterdag 3 maart
telkens om 10 uur of 14 uur
Lokaal Reitveld – Reitveld nr. 15
Samen knutselen we speelhuis vol met meubeltjes
Kom mee-knutselen op zaterdag 24 februari én op zaterdag 3 maart,
telkens om 10 uur (tot 12u) of om 14 uur (tot 16u) in zaal Reitveld.
Timmer zelf een draagbaar speelhuis in elkaar met meer dan 20
meubeltjes. Dit huis meet 50 cm x 43 cm x 19 cm waarin alle
meubeltjes opgeborgen kunnen worden.
Om dit allemaal (meer dan 130 onderdelen) stevig in elkaar te nagelen
spreiden we het kinderknutselen over twee zaterdagen.
De speelhuisjes omvatten meer dan 15 meter hout en 200 nageltjes.
De deelnameprijs = 18 euro. Betaling regelen we ter plaatse.

Wie kan komen knutselen?
Alle kinderen van de laatste kleuterklas en iedereen van de
lagere school. Hierbij vragen we dat de kinderen vergezeld
worden door één van de ouders of grootouders (zeker bij de
kinderen van de kleuterklas, het eerste en tweede leerjaar).
Oudere kinderen mogen uiteraard voor hun kleinere broers of
zussen een speelhuis in elkaar timmeren.

Wat meebrengen?
Een hamer van ongeveer 150 à 200 gram. Zeker niet te zwaar. Wij zorgen voor het nodige (op
maat gezaagde) hout en kunnen meteen aan de slag gaan. Natuurlijk horen daar verschillende
nagels bij, en zelfs reservenagels als er al eens één krom komt te staan. Ook hiervan zijn er meer
dan voldoende aanwezig in onze knutselzaal.
We houden halfweg even pauze om van een kleine en lekkere verrassing te genieten.
Om alle materiaal tijdig klaar te maken vragen we om voor 5 februari 2018 in te schrijven bij:
- Marcel Vanluyd: De Panestraat 6
- Koen Vandecruys: De Wallen 15 / gsm: 0496-048848 / mail: koen.vandecruys@kwb.be
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inschrijvingsstrook kinderknutselen 24 februari en 3 maart: inschrijven voor 5 februari 2018
Naam: ……………………………….. voornaam: …………………….…… leeftijd: ……………………
Straat: ………………………………………… nr: ………… tel nr: ………………………………………
Timmert mee:

Aantal:

deel 1 op zaterdag 24/2 om 10 uur
of deel 1 op zaterdag 24/2 om 14 uur

O
O

(duid jouw keuze aan)

deel 2 op zaterdag 3/3 om 10 uur
of deel 2 op zaterdag 3/3 om 14 uur

O
O

(duid jouw keuze aan)

……. speelhuis met meubeltjes aan 18 euro = ……… euro

