IN DIT NUMMER:

Maart 2017 nr 13

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,
Maart 2017
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Activiteit

Wanneer

Leeftijd

Waar

Kosten

Aanmelding

Meekijken en MEE spelen.
Kennismakings VOETBAL training
door VC Trynwâlden

Iedere
woensdag
vanaf 15:15
tot 16:15 uur
(er is geen
training in de
schoolvakanties)
Vrijdag
21 april,
19 mei,
30 juni
van 14:30 –15:00 uur
15 mei
14.30-15.30
uur
Zaterdag
1 april van
11:00 tot
15:00 uur
Zaterdag
1 april van
17:00 tot
18:00 uur
Zaterdag
1 april van
19:30 tot
21:00 uur
Woensdag
5 april
14.15 tot
15.30 uur
Donderdag
6 april,
13 april en
20 april van
16:00 t/m
17:00 uur

Mini
pupillen
in de
leeftijd
van 4 t/m
7 jaar

Sport
complex VC
Trynwâlden

Geen

4 t/m 7
jaar

Bibliotheek
van Gytsjerk

Geen

info@
vctrynwalden.
nl
ovv
proeftraining
en naam en
leeftijd van
het kind.
Niet nodig

8 t/m 12
jaar

Bibliotheek
Gytsjerk

Geen

Niet nodig

Ook oudere kinderen (j/m) kunnen
zich opgeven om te kijken/trainen bij
de voetbalvereniging.

Taalatelier
Voorlezen in de bibliotheek

Taalatelier
Zelf gedichten schrijven
Open dag Tennisvereniging

Mini disco

Kinderdisco

Knutselinstuif
Paasdiertjes maken aan een tak

Workshop Gamemaker
Een praktische workshop om te
leren programmeren. Een
interactieve workshop waar je
een kijkje achter de schermen
neemt van je favorieten
computerspelletje. Je leert je
eigen game te maken!
Knutselinstuif
Paasdecoratie maken met
bloemen
Knutselinstuif
masker maken

Jong en oud koken samen –
Paasbrunch voor kids

Gratis

3 t/m 6
jaar

BOB gebouw

Gratis

Niet nodig

7 jaar t/m
groep 8

BOB gebouw

Gratis

Niet nodig

4 t/m 12
jaar

BOB gebouw

€ 1,50
per
persoon

Groep 5
t/m 8

BOB gebouw

€ 10,00

Met opgave
via
jiekatoren@ho
tmail.com
Opgave voor
1 april via
info@slagwijs.
nl

12 april
14.15 tot
15.30 uur.
19 april
14.15 tot
15.30 uur.

4 t/m 12
jaar

BOB gebouw

€ 1,50
per
persoon
€ 1,50
per
persoon

Zondag
morgen/mid
dag

Vanaf
6 jaar

BOB gebouw

BOB-gebouw

€ 19,50
per

Met opgave
via jiekatoren
@hotmail.com
Met opgave
via
jiekatoren@ho
tmail.com
Opgave of
meer
informatie:
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Tijdens deze workshop wordt er
een uitgebreide paasbrunch
gemaakt. Zoete en hartige
smaken komen samen. En ook
warme en koude gerechten
komen samen. En natuurlijk
gebruiken we eieren, want een ei
hoort er, zeker met Pasen, bij!

9 april van
11:00 tot ±
13:30 uur
(nieuwe
datum)

ouder/ki
nd en
€ 5,- per
extra
kind.

06-50 201 801
of mail naar
sanne@kooks
ervicemamasan.nl
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