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IN DIT NUMMER: 

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

Juni 2017 nr 18 

 

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,  
juni 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  
30 juni  
van 14:30 
t/m 15:00 
uur 

4 t/m 7 
jaar 

Bibliotheek 
van Gytsjerk 

Geen  Niet nodig  

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

Start dinsdag  
20 juni.  
Inloop vanaf 
14:00 uur 
14:15 tot 
15:15 uur  

5/6 jaar  BOB gebouw  € 20,00 Via 
djokehoekstra
@gmail.com   
of 
nynkeombelet
@gmail.com 

VADERDAG PLONS in het 
zwembad  

Zondag  
18 juni 14:00 
uur  

 Zwembad  Vaders 
mogen 
gratis! 

 

Hutten bouwen  Zaterdag  
24 juni 13:30 
tot 16:30 uur  

Groep  
1 t/m 8 

Dorpshuis 
Mounestien 
Mûnein  

€ 1,50 t/m 22 juni via 
akke Damstra  
06-42110224 

Zwemvierdaagse  Trynwalden  
 

27 juni t/m 
30 juni 18:00 
t/m 19:30 
uur  

 Zwembad    

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 

Slotactiviteit Teenz BBQ en Film  
 

Vrijdag 7 juli 
vanaf 17:00 
uur  

10 t/m 14 
jaar  

BOB-gebouw  € 2,00 Opgave voor 5 
juli via info@ 
buurthuisbob.
nl 

 

Gezocht GAME testers  
Voor BAAS zijn we op zoek naar kids die het spel willen testen.  
Ben je tussen de 8 en 12 jaar oud en hou je van gamen. Laat het ons weten en 
wellicht ben jij de co-tester die wij zoeken voor het BAAS spel.  
We zoeken 
Kids tussen de 8 en 12 jaar die GAME expert zijn. 
We testen op donderdag 22 juni van 16:00 tot 17:00 uur in het BOB-gebouw te 
Oentsjerk.  

 

 

 

 

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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Workshops 
De komende tijd zijn er een aantal leuke activiteiten in buurthuis BOB die 
worden georganiseerd door  
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! 

 

 

 

 


