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

Hallo,
In deze nieuwsbrief een overzicht van verschillende activiteiten die er in het voorjaar
georganiseerd worden.

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 2018
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Activiteit

Wanneer

Leeftijd

Waar

Kosten

Aanmelding

Paas activiteit

Vrijdag
23 maart van
14:15 tot 16:00
uur
Vrijdag 30
maart van 20:00
tot 22:00 uur

Alle basisschool
kinderen

Dorpshuis
Mounestien
in Mûnein

€ 1,50

06-42110224

Van 10 -14 jaar

BOB gebouw

Gratis

Niet nodig

28 maart 2018, Groep 1 t/m 4
van 14:30 tot
15:30 |

dbieb
Gytsjerk

Gratis

Schrijf je in
via het
inschrijfform
ulier op
www.dbieb.n
l/jeugd

Zaterdag 7 april
van
17:00 tot 18:00
uur
Zaterdag 7 april
van 19:30 tot
21:00 uur
Datum:
zaterdagmiddag
7 april 2018 van
16:00 tot +/18:00 uur

3 t/m 6 jaar

BOB gebouw

Gratis

Groep 3 t/m 8

BOB gebouw

Gratis

Vanaf 6 jaar

BOB gebouw

€ 23,50
per
ouder/
kind en
€. 7,per
extra
kind.

Opgave of
meer
informatie:
06-50 201 801
of mail naar
sanne@kookse
rvicemamasan.nl

Groep 5 t/m 8

BOB gebouw

€ 1,50
per keer

info@buurthui
sbob.nl
of
058-2562882

Glow in de dark
Party
Knuffel spreekuur
Heb je een oude
knuffel die een
upgrade nodig heeft?
Neem hem mee! We
geven hem
bijvoorbeeld nieuwe
poten of extra ogen
van andere dieren.
Misschien wel met
LED-lampjes!

Mini-disco

Kinderdisco

Jong en oud koken
samen: Sushi
In deze kinder
kookworkshop leer
je verschillende rolen vultechnieken.
Dit gebeurt
normaal gesproken
met verse vis, maar
mocht je niet van
vis houden dan zijn
er nog talloze
manieren waar je
deze Japanse
lekkernij mee kunt
vullen: Kom je ook
gezellig samen
sushi maken?
Meidenmiddag

Vrijdag 20 april,
25 mei en
15 juni van
15:00 tot 16:30
uur
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