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Meivakantie vol sport, beweging en
plezier 
De meivakantie staat alweer bijna voor de deur.

Dat is leuk nieuws! Zeker voor Ben Bizzie, want

samen zorgen we voor een meivakantie vol met

sport-, spel-, muziek en cultuuractiviteiten. Alle

kinderen uit de gemeente Leudal van groep 3 t/m

8 kunnen meedoen met lasergamen, circus en

graffiti spuiten. Doe je mee?

Mini Jeu de Boules toernooi bij de
Kreppel 
Elke week wordt de woonkamer van de Kreppel

omgetoverd tot gymzaal. Samen met de

bewoners doen we er allerlei sporten, spellen en

beweegoefeningen. Met name Jeu de Boules is

een echte hit. Daarom organiseerde

beweegcoach Tatum onlangs een mini Jeu de

Boules toernooi. Fanatiek dat de bewoners

waren! Lees er meer over. 
 

Hart voor Baexem <hartvoorbaexem@gmail.com>

Meivakantie vol beweging! 
1 bericht

Leudal Leeft <info@leudalleeft.nl> 7 mei 2021 om 10:12
Antwoorden op: Leudal Leeft <info@leudalleeft.nl>
Aan: hartvoorbaexem@gmail.com
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Beweging bij St. Elisabeth in Haelen 
Beweegcoach Tatum brengt de bewoners van zorgcentrum
St. Elisabeth in beweging. "Ik vind het belangrijk om actief te
blijven en om mijn lichaam niet te laten rusten. Bewegen is
alles. Na het rusten is alles zo stijf als een hark", aldus
mevrouw van Loos. Lees hier het hele verhaal.

Online Cultuurweek een groot succes!

De eerste editie van de Online Cultuurweek is

voorbij. De activiteiten, zoals een muzikale

escaperoom, tekenen, knutselen en een online

theater, waren een groot succes. Muziek- en

cultuurcoach Anne: “Kinderen zaten aan hun

laptopschermen gekluisterd. Echt prachtig om te

zien wat theater en mooie verhalen met de

kinderen doen.” Bekijk wat we hebben gedaan.

Een groot oranje spektakel tijdens de
Koningsspelen  
Het oranjespektakel stond weer voor de deur. Dit

jaar een beetje anders, maar desondanks een

groot succes. “We zijn positief verrast door

Leudal Leeft en de manier waarop zij omgaan

met de coronamaatregelen. Door deze oplossing

kunnen we als school op een zo goed mogelijke

manier deelnemen aan deze mooie dag!”, luidde

een reactie van een van de scholen. Lees hier
het hele verhaal.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws of neem contact met ons op!

Facebook Website E-mail YouTube

Beweeg je met ons mee?
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