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Dino Blanco 
Dino Blanco is verdwaald! Hij is zijn huis, zijn mooie kleuren en zijn 

dinovrienden kwijt! Hij komt jullie onderweg tegen en neemt jullie mee 

de wereld rond! We bezoeken samen met Dino Blanco veel verschillende 

plekken en hiervoor moeten jullie ook een echte dino worden! Vinden 

jullie zijn kleuren terug in de wereld van Dino Blanco? Waar ze andere 

spelletjes spelen, en anders doen. Ergens, lopen ze op hun handen! En 

nog ergens anders, praten ze altijd achterstevoren, neeredei ollah! En 

nog ergens anders wonen er allemaal lieve lieve monsters! Je gaat je 

ogen en oren niet kunnen geloven! I.s.m Huis van Kina (Uitstap naar de 

tentoonstelling ‘Evolutie-De nieuwe tijd’)

Sint-Paulus Instituut  |  31/10-04/11  |  uitgezonderd 1/nov  |  6-9j  |  €130

Urban sports! 
De hele week ontdekken we hippe sporten, verschillende 

sporten die je niet elke dag doet. Spike ball, dodge ball, 

beachvolley, freerunnning en quidditch- / zwerkbalclub (Harry 

Potter )

Sint-Paulus Instituut  |  31/10-04/11  |  uitgezonderd 1/nov  |  

8-12j  |  €140

Frankensteins Kasteel 
Is het monster Frankenstein echt? Of is het een verhaaltje? 

Weet je het? We gaan op ontdekking in het kasteel van 

Frankenstein en verdiepen ons in het verhaal. We gaan aan de 

slag als echte speurders. Verborgen kamers, een laboratorium, 

spinnen, bewegende trappen,... Wie zal het ontdekken?! Maak 

je klaar voor het avontuur! 

Sint-Paulus Instituut  |  31/10-04/11  |  uitgezonderd 1/nov  |  

6-9j  |  126

Herfst op de boerderij  

i.s.m Kinderboerderij Mekkerland

Ben jij een grote dierenliefhebber? Speel jij graag buiten? We leren welke 

diertjes op de boerderij leven, wat een boer of boerin allemaal doet op 

de boerderij en we gaan buiten spelen natuurlijk! Regen of niet? Niemand 

kan ons tegenhouden, trek je regenlaarsjes maar al aan!Deze week gaan 

we op bezoek naar de kinderboerderij! We gaan de diertjes eten geven, 

picknicken en we spelen erop los.
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Weerwolven en elfjes! 
Awoeeee! Het is een magische nacht in het bos van de 

weerwolven, elfjes, tovernaars en alle diertjes in het bos. 

Ook wij zijn vrienden van de weerwolven en zijn magische 

kameraden. We gaan griezelen in het bos, maken onze eigen 

uitrusting om op avontuur te gaan en spelen de spannendste 

spelletjes. Ben jij klaar om iedereen te ontmoeten?

Sint-Paulus Instituut  | 31/10-04/11  |  uitgezonderd 1/nov  |  

3-5j  |  €126

Kampen in de
herfstvakantie   
    2022 

Ook inschrijven per dag is mogelijk!


