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IN DIT NUMMER: 

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

mei 2017 nr 16 

 

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,  
Mei 2017 
 

http://www.kindpakket.nl/
mailto:info@leergeld-tdiel.nl
mailto:alie.klompmaker@kearn.nl
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Activiteit 
 

Wanneer Leeftijd Waar Kosten Aanmelding 

Taalatelier  
Voorlezen in de bibliotheek 
 

Vrijdag  
19 mei en  
30 juni  
van 14:30 
t/m 15:00 
uur 

4 t/m 7 
jaar 

Bibliotheek 
van Gytsjerk 

Geen  Niet nodig  

SWIM EN FUNWEEK 
in zwembad Gytsjerk  

Van 
maandag 29 
mei t/m 2 
juni van 
14:30 tot 
16:30 uur  

Zwem- 
diploma A 
verplicht  

Zwembad 
Gytsjerk.  

Kids met 
abonne
ment 
gratis. 
Anders 
€ 2,00 

 

Inline Skate workshop voor kids Donderdag 
1, 8 en 15 
juni van 
15:00 tot 
16:00 uur  

Vanaf  
6 jaar  

Parkeer 
terrein BOB 
gebouw  

€ 15,00 Opgave via  
info@buurthui
sbob.nl 
of  
0582562882 

Kinderdisco 
(laatste van het seizoen) 

Zaterdag  
3 juni   van 
19:30 tot 
21:00 uur 

7 jaar t/m 
groep 8 

BOB gebouw  Gratis  Niet nodig  

LEGO activiteiten in de 
bibliotheek 
DUPLO storytales Bouw mee aan 
een voorleesverhaal met DUPLO 

Vrijdag  
9 juni van  
14:30 t/m 
15:15 uur  

Vanaf  
3 jaar  

Bibliotheek 
Gytsjerk  

Gratis 
 

 

LEGO activiteiten  
LEGO storystarters  
Bouw je eigen lego stripverhaal  

Vrijdag 9 juni 
van 15:30 
t/m 16:45 
uur  

Vanaf  
6 jaar  

Bibliotheek 
Gytsjerk 

Gratis   

WEEK van de jonge 
mantelzorgers 
5 t/m 11 juni  
Kookworkshop Tapas maken  

Dinsdag  
6 juni van  
16:30 tot 
18:30 uur  

Vanaf  
8 jaar  
 

BOB-gebouw  Gratis  Alie.klompmak
er@kearn.nl 
Of  
06-10287157 

WEEK van de jonge 
mantelzorgers 
Sportieve outdoor activiteit  

Zaterdag 10 
juni van  
14:00 t/m 
17:00 uur  

Vanaf  
8 jaar  

Strandheem 
Opende  

Gratis  Alie.klompmak
er@kearn.nl 
Of  
06-10287157 

Kom bij de Boer  Zaterdag 10 
juni van  
10:00 tot 
16:00 uur  

 Tytsjerk en 
Suwald 

Gratis   

Vaderdag cadeau maken:  
Een stoere sleutelhanger   

Dinsdag 13 
juni van 
14:15 tot 
15:30 uur 
  

Groep  
1 t/m 8  

BOB gebouw  € 3,50 via 
www.blijkraal.

nl 

Eigen Wijze  
Een creatieve club voor kids van 
5&6 jaar.  

Start op 
dinsdag  
20 juni.  
Inloop vanaf 
14:00 uur 

5/6 jaar  BOB gebouw  € 20,00 Komen jullie 
ook of heb je 
nog 
vragen? djoke

mailto:info@buurthuisbob.nl
mailto:info@buurthuisbob.nl
mailto:Alie.klompmaker@kearn.nl
mailto:Alie.klompmaker@kearn.nl
mailto:Alie.klompmaker@kearn.nl
mailto:Alie.klompmaker@kearn.nl
http://www.blijkraal.nl/
http://www.blijkraal.nl/
mailto:djokehoekstra@gmail.com
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14:15 tot 
15:15 uur  

hoekstra@gm
ail.com en  
nynkeombelet
@gmail.com 

Vakantieboek Maken  Dinsdag 4 juli 
van 14:15 
t/m 15:30 
uur  

Groep  
3 t/m 8  

BOB-gebouw € 3,50 via 
www.blijkraal.

nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:djokehoekstra@gmail.com
mailto:djokehoekstra@gmail.com
mailto:nynkeombelet@gmail.com
mailto:nynkeombelet@gmail.com
http://www.blijkraal.nl/
http://www.blijkraal.nl/
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OP MIJN EIGENWIJZE 
 
Ben je 5 of 6 jaar en heb je zin in spelen, dingen maken en 
samen plezier hebben? 
Welkom op de club voor kids die zich lekker willen uiten op 
hun eigen wijze! 
Brul als een leeuw of fladder als een vlindertje, schilder mee 
aan jouw lievelingslandschap! 
Ik zit op voetbal, waar zit jij op? Op mijn eigenwijze!  
 
Gun jij het je kind ook zo om te ontdekken en vieren hoe fijn 
het is jezelf te zijn?! 
Om naast het vele “moeten” te ontdekken wat leuk is en waar je goed in bent en je eigen unieke plekje 
in te nemen? 
Speel mee, lekker op je eigen wijze! 
 
Medio  juni starten we met een "PILOT" op dinsdagmiddag in het BOB buurthuis in Oentsjerk 14.15-15.15 
uur (inloop met koek en zopie vanaf 14.00u).  
4 keer gevuld diverse creatieve activiteiten met een zelfvertrouwen boost! 
 
Wij zijn Djoke en Nynke. Ik, Djoke, ben creatief therapeut beeldend en word blij van spelen met 
materialen en kleuren. 
Ik, Nynke, ben creatief therapeut drama en leef op van (toneel)spel en grappige spelletjes.  
Beide zijn we 'moeder van' en weten hoe belangrijk het is dat je kind lekker in z'n vel zit en zich gezien 
voelt en hoe kostbaar het is om echt contact te hebben en samen tijd door te brengen! 
We vragen € 20,00 voor de onkosten (inloop met koek en drinken en creatief materiaal). 
 
Komen jullie ook of heb je nog vragen? djokehoekstra@gmail.com en nynkeombelet@gmail.com 
We horen ook graag of de voorkeur uitgaat naar club voor kids met of zonder ouder. 

 

  

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! 
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! 

mailto:djokehoekstra@gmail.com
mailto:nynkeombelet@gmail.com
http://www.blijkraal.nl/
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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! 

 

 

 

 


