de kleine

GROTE
ONTDEKKER

sep-okt 2022

MAAND VAN
DE SPORTCLUB
TIjdens de Maand van de
Sportclub kan je genieten van
open clubtrainingen. Contacteer
jouw droomclub en ga gratis een
les proberen. De sportdienst
verzamelt alle deelnemende
clubs in een handige folder.
Deze kan je terugvinden via
www.halle.be/sport.
Inschrijven bij de club naar keuze

hele maand
september
GRATIS
Per clublocatie
6 tot 12 jaar

WORKSHOPS PEUTERS IN
ACTIE EN FILOSOFEREN
MET KINDEREN
We beginnen actief! Tussen 1 en 3 jaar is bewegen de
belangrijkste bezigheid van een kind. In deze doe-sessie
krijg je als (groot)ouder beweegtips en spelimpulsen om
te bewegen, samen te spelen en bij te dragen aan de
ontwikkeling met je (klein)kind. Tijdens de week van de
veerkracht bieden we ouders en kinderen een workshop
aan waarbij op een fijne manier wordt gestimuleerd na te
denken over waardevolle (maar soms ook gekke) vragen.
Meer informatie en inschrijven via www.jonginhalle.be

21 september
en 5 oktober
GRATIS
Huis van het Kind
Ouders en kinderen

VOORLEESMOMENTEN
Vanaf september kunnen
jullie opnieuw in de
bibliotheek terecht voor
voorleesmomenten. Kom
bij ons lekker genieten van
verhalen in allerlei vormen en
talen. Beleef samen de gekste
avonturen van grote en kleine
ontdekkers. Hou onze website
en sociale media in de gaten
voor meer informatie.
Inschrijven is niet nodig.

Vanaf
september
GRATIS
Bibliotheek Halle
Vanaf 3 jaar

OPENDEUR
POLITIE HALLE
De lokale politie Halle neemt op zondag
2 oktober deel aan de Open Bedrijvendag.
Het korps zet de deuren open en
iedereen is van harte welkom voor een
ontdekkingsreis doorheen de boeiende
wereld van het politiewerk. Tal van
demonstraties geven de bezoekers de kans
om de werking achter de schermen te leren
kennen. Maak kennis met de politiehond en
neem een kijkje in de schietstand.
Inschrijven niet nodig.

CURSUSSEN VILLA BASTA
Maak je eigen netflixserie - Leren Dj’en - Fotografie Acteren voor film. Vier cursussen van 24 sessies en een
projectdag voor kinderen, tieners en jongeren. Informatie
over de exacte dagen en uren, leeftijden en inschrijvingen
vind je via de website.
www.villabasta.be

Meer info
e
op www.jonginhalle.b

Oktober tot mei
JC De Kazerne
Vanaf 6 jaar

zondag
2 oktober
10u tot 17u
GRATIS
Politiezone Halle
(Fabrieksstraat 2)
Iedereen

Herfstvakantie
maandag 31 oktober tot en
met vrijdag 4 november,
uitgezonderd 1 november

BUITENSCHOOLSE
KINDEROPVANG
DE VARKENSSNUIT

7u tot 19u
10,5 euro voor een verblijf van meer dan 6u
6,85 euro voor een verblijf van 3u tot 6u

Tijdens de herfstvakantie werken we in de Varkenssnuit
rond het thema ‘Nachtwacht’. Wie komt er mee
naar griezelverhalen luisteren of vleermuizen- en
vampierspelletjes spelen?
Meer info op www.halle.be/bko

KOM!PAS:
5,25 euro voor een verblijf van meer dan 6u
De Varkenssnuit
3,43 euro voor een verblijf van 3u tot 6u
2,5 tot 12 jaar

woensdag tot vrijdag
2 tot 4 november

KAMP:
HET SPOOKHUIS

9u tot 16u (opvang 8u30 tot 17u)
90 euro
KOM!PAS: 22,5 euro

Tijd om te bibberen en beven … Want
wij maken onze eigen spookvilla! We
knutselen een eng decor in elkaar en
kruipen in de rol van griezelfiguren. Op
het einde stellen we onze spookvilla
voor aan de bezoekers die binnen
durven komen. Spring op jouw bezem
en kom mee roeren in de heksenpot.
Inschrijven via www.villabasta.be

JC De Kazerne
6 tot 9 jaar

LEGO II DAAGSE
Fyxxi organiseert samen met den AST een LEGO
tweedaagse in het museum. Met de kleine plastic
bouwstenen van LEGO kan je alle kanten uit. Bouw
mee een LEGO fantasie en we maken er ook een
digitaal stripverhaal van.
Inschrijven via denast@halle.be

woensdag en donderdag
2 en 3 november

FILM: HOPPER
EN DE HAMSTER
DER DUISTERNIS

9u tot 16u (opvang 8u30 tot 17u)
50 euro
KOM!PAS: 12,50 euro

woensdag
2 november

De jonge Hopper is gek op avontuur
net zoals zijn adoptievader
Koning Peter, een beroemde
ontdekkingsreiziger. Hij hoopt in de
voetsporen van zijn vader te treden,
maar hij is erg onhandig en onzeker.
Niemand in het Koninkrijk ziet er
namelijk uit zoals hij: half kip,
half haas.
Inschrijven via www.vondel.be

JC De Kazerne
Vanaf 12 jaar

den AST

14u

8 tot 12 jaar

5 euro
KOM!PAS: 1,25 euro
CC ‘t Vondel
Vanaf 6 jaar

SWAP
Ook tijdens de herfstvakantie kan je met de SWAP
een fantastische activiteit beleven! Je kan alle
informatie terugvinden via de website.
Inschrijven via inschrijvingen.halle.be

woensdag tot vrijdag
2 tot 4 november
9u tot 16u (opvang 8u30 tot 17u)
85 euro
KOM!PAS: 21,25 euro
JC De Kazerne
9 tot 12 jaar

THEATER:
BROOS
In deze voorstelling vertelt
Speelman een magisch,
humoristisch verhaal over
kwetsbaarheid. Geniet van
deze show met fantastische
ballonnencreaties, livemuziek en
verrassend poppenspel.
Inschrijven via www.vondel.be

woensdag tot vrijdag
2 tot 4 november
9u tot 17u
GRATIS
den AST
iedereen

KAMP:
WAARHEID,
DURVEN OF
DOEN
We maken onze eigen
Youtubefilmpjes. Kiezen
we ‘waarheid’, en maken
we draw my life video’s?
Of gaan we voor ‘durven’,
en dagen we elkaar
uit met prikkelende
challenges? Misschien
toch eerder ‘doen’,
waarbij we te stiekeme
pranks uithalen? We
leren met professionele
camera’s en green screen
werken en editen onze
filmpjes met de Ipad!
Inschrijven via www.villabasta.be

donderdag
3 november
15u
8 euro
KOM!PAS: 2 euro
CC ‘t Vondel
Vanaf 3 jaar

DEN AST VOL LEGO!
Tijdens de herfstvakantie kan je gratis het museum
bezoeken in den AST en ligt het museum letterlijk vol
met kilo’s LEGO blokken om te bouwen! Kom eens
langs, spring eens binnen en kies een museumstuk uit
dat jij graag wil nabouwen met jouw LEGO fantasie en
bouwinstructies die voorhanden zijn. Je mag er uren
vertoeven, je mag er gewoon eens komen kijken; alles
kan! PS: ook voor de jongere zusjes en broertjes is er
DUPLO beschikbaar.
www.denasthalle.be

