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In deze nieuwsbrief een overzicht van
activiteiten die binnen kort naschools en in
de buurt georganiseerd worden.

OPROEP
In deze nieuwsbrief blijven we een oproep doen aan ouders, pake’s, beppe’s en inwoners van
de Trynwâlden met een speciaal talent en/of hobby die daar in het naschoolse
activiteitenaanbod een workshop in willen geven. Het kan! U kunt hierbij denken aan een;
workshop fotografie, grafitti, handwerken of schaken. De scholen stellen hiervoor ruimte
beschikbaar. Indien u hulp nodig heeft om een activiteit of workshop op te zetten kunt u dit
aan mij kenbaar maken. Graag denk ik met u mee om inhoud aan de activiteit te geven.

Kindpakket T-diel Alle kinderen doen mee!
Het kindpakket geeft kinderen (4 t/m 18 jaar) de mogelijkheid om mee te doen aan
binnen- en buitenschoolse activiteiten.
Ontdek de mogelijkheden binnen het kindpakket en neem contact op via
www.kindpakket.nl of via info@leergeld-tdiel.nl of 06-53987057
Wist u dat het kindpakket er is voor
schoolreisjes
schoolspullen
zwemles (A diploma)
contributies voor de sportvereniging
sportattributen
culturele activiteiten zoals muziek- of dansles
verjaardagsbox (o.a. taart, cadeautje, traktaties voor op school)
Tot slot
Heeft u ideeën, suggesties of wilt u graag meedenken in het aanbod samen met de
kwartiermaker, dit kan door te bellen met 06-10287157 of een mail te sturen naar
alie.klompmaker@kearn.nl.

Met een vriendelijke groet,
Alie Klompmaker,
November 2016
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Activiteit

Wanneer

Leeftijd

Waar

Kosten

Aanmelding

Teenz inloop BOB

Iedere
donderdag
en vrijdag
van 14:00 tot
17:00 uur
Elke
donderdag
van 16:30 tot
17:15 uur

Teenz
vanaf
10 jaar

BOB gebouw
Oentsjerk

Geen

Niet nodig

Pro Rege te
Oentsjerk

€ 4,00
per
maand

Sportinstuif
Voetbal

21 november
van 14:30
t/m 15:30
uur

Groep
6,7 en 8

Geen

Sportinstuif
Badminton

28 november
van 14:30
t/m 15:30
uur
5 december
van 14:30
t/m 15:30
uur
25 november
vanaf 14:30
uur
21 november
vanaf 14:30
uur

Groep
6,7 en 8

Geen

Niet nodig

Geen

Niet nodig

Groep 1
t/m 4

De gymzaal
Walling
Dijkstrastrjitt
e
Gytsjerk
De gymzaal
Walling
Dijkstrastrjitt
e Gytsjerk
De gymzaal
Walling
Dijkstrastrjitt
e Gytsjerk
Bibliotheek
Gytsjerk

Anke van der
Meer ankenandy@hotma
il.com of
06-13315090
Niet nodig

Geen

Niet nodig

Groep 5
t/m 8

Bibliotheek
Gytsjerk

€ 1,00

Locatie:
Keuken BOB
gebouw te
Oentsjerk

€.27,50
per stel
Meeeters:
kind
€ 4,00
volw.
€ 9,00

Opgave voor
18 november
via s.hofstra@
sbmf.nl
Opgave of
meer
informatie:
06-50 201 801
of mail naar
sanne@kooks
ervicemamasan.nl

Dorpshuis de
Mounestien
in Mûnein.

€ 1,50

Kinderkoor de Accu’s

Sportinstuif
Healthy Boys en Girls

Taalatelier Trynwâlden
Een mooi Sinterklaas verhaal voor
de kleintjes
Taal atelier Trynwâlden
Workshop
(sinterklaas) gedichtjes schrijven.
Kerst koken voor kids
Een super leuke kookworkshop
waarbij we samen een 5 gangen
kerstdiner koken. We maken een
amuse en een soepje, gevolgd
door een tussengerechtje en het
hoofdgerechtje en natuurlijk
eindigen we met een spetterend
dessert. En het leukste van alles?
De rest van de familie mag (na
opgave) aanschuiven in het
tijdelijke BOB restaurant.
Kerstworkshop
Kerstkransen of kerststukje
maken met groen uit de natuur

Groep
6,7 en 8

11 december
2016 van
15:00 tot +/19:00 uur
(incl.
dineren)

Woensdag
14 december
van 14.30 tot
16.00 uur

Kinderen
van de
basis
school

incl.
materiaal
en wat
lekkers

Opgave
voor 12
decembe
r bij Akke
Damstra
064211022
4
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Kerstbloemfrutsel maken

16 december
Tijd: 14.15
uur tot 15.15
uur

Leeftijd 6
t/m 12
jaar

BOB gebouw

Kosten
€ 7,50
(incl
materiaal)

Opgeven voor
10 december
bij Jieka Toren:
jiekatoren@ho
tmail.com

Muziekles voor iedereen in het BOB gebouw
Zangles door Gezina van der Zwaag (groep en individueel)
•info@gezinavanderzwaag.nl
06-44094719
Gitaarles door Evert Groendijk
•EVERT@EVERTGROENDIJK.NL
06-26972570
De lessen worden gegeven in Buurthuis BOB en zijn voor alle leeftijden!
Data en tijden in overleg met de muziekdocenten en cursisten.
De kosten voor individuele les bedragen €12,- voor 20 minuten en €18,- voor 30 minuten. Voor zangles is
dit €20,- per 30 minuten.
Bent u ouder dan 21 jaar, dan wordt de prijs belast met 21% btw.
Zangles voor iedereen
Zing je graag, in een band, een koor, thuis onder de douche of karaoke?
Wil je (beter) leren zingen?
Gezina van der Zwaag is gediplomeerd zangdocent, zij maakt je (meer) bewust van jouw stem als
‘instrument’, die je –net als andere instrumenten- kunt leren ‘bespelen’. Je leert van alles over
ademhaling, houding, stemgebruik en verschillende ‘sounds’.
Je zingt vooral liedjes die je zelf graag wilt zingen, en als je het even niet weet, heeft je zangdocent haar
hoofd, kast, zolder en computer vól met liedjes waar je uit kunt kiezen.
Gezina geeft zangles aan kinderen (vanaf ong. 9 jaar) en (jong)volwassenen.
Kortom: iedereen die (beter) wil zingen!
Lesdag: woensdag tussen 9.30 en 16.30 uur
Kosten voor individuele lessen: 20 euro voor 30 minuten (minimaal eens per 2 weken). Exclusief 21% BTW
(voor 21 jaar en ouder)
Duo- of triolessen, kleine groepjes zijn mogelijk.
Gratis een proefles volgen?
Meer informatie en opgave via info@gezinavanderzwaag.nl of 06 4409 4719.
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