25 februari t/m
2 maart 2019
Niets te doen in de voorjaarsvakantie? Doe dan mee met Krokus Events! Krokus
Events is een verzameling sportieve, recreatieve en culturele activiteiten voor kinderen,
tieners en jongeren in Ridderkerk.
Maandag 25 februari

Kinderrestaurant - Bijna lente!

Leeftijd: 9 - 12 jaar | Kosten: € 2,00 (lunch: € 2,00)
Het is bijna lente! Schrijf je in voor het Kinderrestaurant
en maak lekkere frisse gerechten (salades, sandwiches
en wraps). Na het inkopen en bereiden gaan we met
ouders, opa’s en oma’s en buurtbewoners vanaf 12.15 uur
genieten van de zelfgemaakte lunch.
Tijd
Locatie

: 09.00 – 14.00 uur (lunch vanaf 12.15 uur)
: WVC Slikkerveer - Reijerweg 62

Droomboekjes maken i.s.m.
Servicebureau Onderwijs &
Cultuur
Leeftijd : 6 – 12 jaar | Kosten: Gratis

Lijkt het je leuk om een geheim boekje te ontwerpen?
Een boekje waarin jij je dromen kan tekenen? Tijdens
de workshop ga je aan de slag met speciale sierlijke
materialen. Aan het einde van de workshop neem je een
uniek zelfgemaakt boekje mee naar huis!
Tijd
Locatie

: 10.00 – 11.30 uur
: De Loods – P.C. Hooftstraat 4a

Droomhuis bouwen i.s.m.
Servicebureau Onderwijs &
Cultuur
Leeftijd : 6 – 12 jaar | Kosten: Gratis

We gaan bouwen! Iedereen mag zijn/haar (mini)
droomhuis bouwen. We gaan zagen, boren, timmeren
én met een lijmpistool werken. We werken met gebruikte
materialen, want dat is goed voor het milieu.
Tijd		
Locatie		
Bijzonderheden

: 12.30 – 14.00 uur
: De Loods – P.C. Hooftstraat 4a
: Trek oude kleding aan!

Dinsdag 26 februari

Peuter- en kleutergym (ouderkind)
Leeftijd : 2 – 6 jaar | Kosten: € 1,00 (ouders gratis)

Tijdens peuter- en kleutergym komen verschillende
aspecten van het bewegen (springen, klimmen, zwaaien,
rollen) aan de orde. Peuter- en kleutergym biedt een goede
aanvulling op de motorische en mentale ontwikkeling van
jouw kind.
Tijd		
Tijd		
Locatie		
Bijzonderheden

:
:
:
:

10.00 - 10.45 uur (2 - 4 jaar)
11.00 - 11.45 uur (4 - 6 jaar)
Gymnastieklokaal Da Costalaan 3
Zaalschoenen verplicht

Speel mee in een band! i.s.m.
Servicebureau Onderwijs &
Cultuur
Leeftijd: 12 - 16 jaar | Kosten: Gratis

Heb jij altijd al in een band willen spelen, maar nog nooit
een instrument aangeraakt? The Music Block geeft een
gave workshop aan iedereen tussen de 12 en 16 jaar. Er
wordt gelijk begonnen met het spelen van een instrument
naar keuze, waarbij je door de topdocenten wordt
geholpen. Kies uit gitaar, zang, keyboard of bassgitaar en
binnen 90 minuten sta jij te schitteren!
Tijd
Tijd
Tijd
Locatie

:
:
:
:

Ravottuh in het Reijerpark i.s.m.
Ravottuh

HipHop-Streetdance i.s.m.
Upstairs Dance & Fit

Leeftijd: 6 - 12 jaar | Kosten: € 1,00

Leeftijd: 9 - 12 jaar | Kosten: € 1,00

Ga in het Reijerpark actief op onderzoek uit en bewegen in
de natuur! Op deze manier maak je kennis met de ‘groene
activiteiten’ die Ravottuh en Facet Ridderkerk gezamenlijk
aanbieden. We steken het kampvuur aan en gaan o.a.
appels poffen en broodjes bakken. Daarnaast kun je zelf
boter schudden en takken snijden met een zakmes. Ook
zijn er verschillende sport- en spelactiviteiten.

Bij Hiphop-Streetdance wordt er gedanst op de muziek
van nu, leer je de leukste choreografieën en kan je lekker
uit je dak gaan. Everybody dance now!

Tijd
Locatie

: 13.00 - 15.00 uur
: Verzamelen NME Centrum - Kastanjelaan 27

Woensdag 27 februari

Tijd		
Locatie		
Bijzonderheden

: 15.00 - 16.00 uur
: Gymnastieklokaal V/d Broekstraat 2
: Sportkleding en zaalschoenen verplicht

Vrijdag 1 maart

Peuter- en kleuter festival (ouderkind)
Leeftijd: 2 - 6 jaar | Kosten: € 2,00

Surprisebios i.s.m. De
Bibliotheek AanZet

Leeftijd: 6 - 12 jaar | Kosten: € 2,50 (incl. pakje drinken
en chips)

Vind jij het leuk om te klimmen, klauteren, rennen, vliegen
en nog veel meer? Kom dan samen met papa, mama en/of
opa en oma naar De Werf en leef je uit op alle spannende
onderdelen van het beweegparcours!

Het is elke keer weer een verrassing welke film je gaat zien
tijdens de Suprisebios van De Bibliotheek Aanzet. Er wordt
een leuke, spannende, grappige of zielige film vertoond. De
titel van de film houden we wel nog even geheim…

Tijd		
Locatie		
Bijzonderheden

Tijd
Locatie

Zaterdag 2 maart

: 14.30 - 16.00 uur
: De Bibliotheek AanZet - St. Jorisplein 77

Het Jachtseizoen

Leeftijd: 9 - 14 jaar | Kosten: € 1,00
Ben jij ook zo’n fan van ‘Het Jachtseizoen’ van StukTV? In
een reallife GPS actiespel ga je samen op jacht naar elkaar.
Sla op de vlucht en probeer uit de handen van de speurders
te blijven. Gebruik de juiste tactiek om de vluchters te slim
af te zijn, zodat je ze binnen de tijd kunt vangen. Doe jij
mee aan dit spannende actiespel?!
Tijd
Locatie

: 10.00 - 12.00 uur
: Sportzaal De Werf - Reijerweg 247
: Zaalschoenen verplicht

FIFA 19 toernooi

Leeftijd: 10 - 18 jaar | Kosten: € 4,00 (incl. één consumptie)
Kunnen jouw vrienden nooit van je winnen en denk je dat
je de beste bent in FIFA? Doe dan mee aan het FIFA 19
toernooi en win leuke prijzen.
Tijd
Locatie

: 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur)
: De Loods - P.C. Hooftstraat 4a

: 13.00 - 15.00 uur
: Verzamelen WVC Bolnes - Noordstraat 255a

Donderdag 28 februari

Theatervoorstelling: Ridder
Florian
Leeftijd: 4 - 8 jaar | Kosten: € 5,00

Ridder Florian is een voorstelling over bang zijn voor van
alles en toch de moed hebben om te proberen. Het is een
humoristische muzikale voorstelling om bij de giebelen en
griezelen, boordevol liedjes en avonturen. De voorstelling is
gebaseerd op de Ridder Florian prentenboeken van Marjet
Huiberts en Philip Hopman.
Tijd
Locatie
Kaarten

: 14.00 uur
: Theater Het Plein - Koningsplein 2
: Via www.building-arts.nl/webshop

Kidsdisco

Leeftijd: 9 - 12 jaar | Kosten: € 3,00 (incl. een consumptie)
Zin in een leuk feestje? Kom dan naar de kidsdisco in De
Loods. Er is leuke muziek, spelletjes en 100% fun voor alle
kinderen!
Tijd
Locatie

10:00 – 11:30 uur (12 – 16 jaar)
12:00 – 13:30 uur (12 – 16 jaar)
13:30 – 13:45 uur (presentatie ouders)
Muziekschool Ridderkerk - Koningsplein 3

www.facetridderkerk.nl

Inschrijven
voor een
activiteit?

: 19.00 - 21.30 uur
: De Loods - P.C. Hooftstraat 4a

www.facetridderkerk.nl
De activiteiten met een puzzelstukje worden
aangeboden in een rustige omgeving, in kleine
groepjes en met minimaal twee begeleiders.
Iedereen kan zich voor deze activiteiten
inschrijven.

inschrijven@facetridderkerk.nl

/facetridderkerk
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