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Welke paden willen jullie doen? Met welke groep? Hoeveel leerlingen zitten er in die klas? Op welke dag willen jullie in de ochtend komen, dinsdag, woensdag of vrijdag? 

Welke dag kun je echt niet? Wie is de contactpersoon van de betreffende groep en wat is zijn of haar telefoonnummer 

 
Opmerkingen/vragen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groep Aantal Activiteit Voor groep Locatie We komen graag op We kunnen niet op Contactpersoon Telefoon 

 
 Kabouterpad - zomer 1/2 Numansdorp, NLC-gebouw    

 

  Kabouterpad - herfst 1/2 Numansdorp, NLC-gebouw     

 
 Prik de egel 1/2 Numansdorp, NLC-gebouw    

 

 
 Beleef de lente 3 Numansdorp, NLC-gebouw     

 
 Stippenpad 3/4 Numansdorp, NLC-gebouw     

 
 

Het wordt zomer in het bos-1 4/5 Numansdorp, Veerbos!     

 
 

Het wordt zomer in het bos-2 6/7 Numansdorp, Veerbos!     
 

 Het wordt herfst in het bos-1 4/5 Numansdorp, Veerbos!     
 

 Het wordt herfst in het bos-2 6/7 Numansdorp, Veerbos!     
 

 Je kan de boom in 5/6 Numansdorp, Veerbos!     
 

 Aardige brommers 5/6 Numansdorp, NLC-gebouw     
 

 Paddenstoelen 6/7/8 Numansdorp, NLC-gebouw     
 

 Vlieg op 6/7/8 Numansdorp, NLC-gebouw     

  Vrolijke fladderaars 7/8 Numansdorp, NLC-gebouw     

         

Wanneer zijn jullie vakanties      
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