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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,
April 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)
12 april
14.15 tot
15.30 uur.
2e Paasdag
17 april

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

Sport
complex VC
Trynwâlden

Geen

4 t/m 12
jaar

BOB gebouw

€ 1,50
per
persoon
gratis

info@
vctrynwalden.
nl
ovv
proeftraining
en naam en
leeftijd van
het kind.
Met opgave
via jiekatoren
@hotmail.com
www.ah.nl/bui
tendag en
schrijf je gratis
in
Met opgave
via
jiekatoren@ho
tmail.com
via
www.blijkraal.
nl

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

Knutselinstuif
Paasdecoratie maken met
bloemen
AH BUITENDAG

Dairy
Academy
Sanjesreed 4
Oentsjerk
BOB gebouw

Knutselinstuif
masker maken

19 april
14.15 tot
15.30 uur.

BLIJ KRAAL
Moederdagkado maken

Woensdag
10 mei van
14:15 t/m
15:30 uur
Vrijdag
19 mei en
30 juni
van 14:30
t/m 15:00
uur
15 mei
14.30-15.30
uur
Vrijdag
19 mei van
14:00 tot ±
16:30 uur

Groep 1
t/m 8

BOB gebouw

€ 3,50

4 t/m 7
jaar

Bibliotheek
van Gytsjerk

Geen

Niet nodig

8 t/m 12
jaar

Bibliotheek
Gytsjerk

Geen

Niet nodig

Vanaf 6
jaar

BOB-gebouw

€ 19,50
per
ouder/ki
nd en €
5,- per
extra
kind,

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

Zaterdag
3 juni van
19:30 tot
21:00 uur
Dinsdag 13
juni van
14:15 tot
15:30 uur

7 jaar t/m
groep 8

BOB gebouw

Gratis

Niet nodig

Groep 1
t/m 8

BOB-gebouw

€ 3,50

via
www.blijkraal.
nl

Taalatelier
Voorlezen in de bibliotheek

Taalatelier
Zelf gedichten schrijven
Jong en oud koken samen Sorbet ijs
In deze Jong en Oud koken samen
kookworkshop gaan we met
elkaar sorbetijs maken. Wat is er
nu lekkerder dan de zomer
beginnen met ijs van zomerfruit?
Welke smaak wordt jouw
favoriet?
Kinderdisco

Vaderdag cadeau maken:
Een stoere sleutelhanger

€ 1,50
per
persoon
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Vakantieboek Maken

Dinsdag 4 juli Groep 3
van 14:15
t/m 8
t/m 15:30
uur

BOB-gebouw

€ 3,50

via
www.blijkraal.
nl

Kom een maand lang GRATIS dansen bij SV Dwarres!
Kun jij ook niet stil blijven zitten wanneer je muziek
hoort? Dan is dans echt iets voor jou!
Swingende muziek nodigt uit om te bewegen, wat ook
nog eens gezond is.
Bovendien ben je er even heerlijk uit, ontmoet je
vrienden en is het gezellig.
In de lessen wordt er op allerlei soorten muziek gedanst
en de bewegingen bij de muziek leer je al dansend in de
les.
Lijkt dit jou nou ontzettend leuk, kom dan de hele maand
april GRATIS jazzdanslessen volgen bij SV Dwarres!
Trek een sportieve outfit aan waar je lekker in kunt
bewegen en kom gezellig een keertje kijken en/of
meedoen.
Mocht je het nog een beetje spannend vinden om alleen te komen, dan moedigen wij het
alleen maar aan om iemand mee te nemen.
Dus twijfel niet en kom gezellig met ons dansen op de hipste muziek!
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Workshops
De komende tijd zijn er een aantal leuke activiteiten in buurthuis
BOB die worden georganiseerd door CreatiefLAB17 en BlijKraal.
De activiteiten zijn op verschillende middagen van 14.15 tot 15.30 uur. De
kosten zijn EUR 3,50 per keer per kind. Je kunt je opgeven via
www.blijkraal.nl. Een beschrijving van de workshops vind je hieronder. Je
bent van harte welkom!
Wie komt een mooie armband voor moederdag maken? (groep 1 t/m 8)
Op 10 mei gaan we een armband maken voor je moeder. Tijdens
deze workshop mogen jullie uit honderden kralen kiezen om een
armband te maken. Wat is je moeder haar lievelingskleur? Het
maakt niet uit, want alle kleuren zijn er! Er zijn glimmende kralen,
metalen kralen, houten kralen, stenen kralen en acryl kralen. Ook
zijn er grote kralen, kleine kralen en verschillende soorten
bedeltjes die je aan de armband kunt hangen. Daarnaast kun je er
ook voor kiezen om letterkraaltjes te gebruiken zodat je moeder haar naam in de armband
komt.
Als je de kralen hebt uitgezocht, rijg je ze aan een draad. Daarna mag je een cadeauzakje
uitkiezen waarin de armband wordt verpakt. Tot slot pak je het cadeautje in met zelfgemaakt
inpakpapier en ben je klaar voor moederdag!
Een stoere sleutelhanger maken voor je vader! (groep 1 t/m 8)
Op 13 juni maken we een cadeautje voor vaderdag. Een sleutelhanger,
want elke vader heeft wel sleutels! Je kunt kiezen uit allerlei
soorten materialen. Dit zijn stoere materialen zoals leer, touw en
draad, maar ook lint en stof kun je gebruiken om een mooie
sleutelhanger voor je vader te maken. Aan de sleutelhanger rijg je
met letterkraaltjes de naam van je vader.
Als je alles voor de sleutelhanger hebt uitgezocht, rijg je de kraaltjes,
maak je alles vast en is je cadeau klaar. Daarna mag je een cadeauzakje
uitkiezen waar de sleutelhanger in komt. Tot slot pak je het cadeautje in met zelfgemaakt
inpakpapier en ben je klaar voor vaderdag!
Kom je een vakantieboek maken? (groep 3 t/m 8) Op 4 juli gaan we een
persoonlijk vakantieboek maken. Een plakboek om al je
vakantieherinneringen in te bewaren. Hoe kan je dat doen? Je kunt
plaatjes, bonnetjes en toegangskaartjes inplakken, tekeningen maken,
en natuurlijk schrijf je al je avonturen op van deze vakantie. En je kunt
ook nog plekjes open laten waar je later wat foto's kan opplakken. Het
resultaat is een mooi, persoonlijk vakantieboekje vol met
herinneringen.
Tijdens deze workshop krijg je een boekje dat je zelf mag pimpen om er
een persoonlijk boek van te maken zoals jij het mooi vindt. Hiervoor is
allerlei materiaal beschikbaar: plaatjes, stickers, lintjes, tapejes, stiften
en nog veel meer! Ook krijg je er een knipvel bij met leuke plaatjes en opdrachten om tijdens
de vakantie te doen. Dit wordt een vakantie om nooit te vergeten!
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