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IN DIT NUMMER: 

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

Januari   2018 nr 4 

 

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,  
Januari 2018 
 

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

Wanneer Leeftijd Waar Kosten Aanmelding 

Tekenworkshop 
voor de kleintjes 

Dinsdag 13 feb 
van 14:15 tot 
15:15 uur  

Groep 1 en 2  BOB gebouw € 3,50 Kootstra38@h
otmail.com 
0512 3322692 

Theaterlessen  
door BOEM 
Theater  
10 lessen  

Start 15 feb   
Groep  3 t/m 5 
14:15 tot 15:15 
uur  
Groep 6 t/m 8  
15:15 tot 16:15 
uur  

Groep 3 t/m 5 
 
Groep 6 t/m 8  

BOB gebouw € 50,00 
voor  
10 
lessen  

info@buurthui
sbob.nl of via  
0582562882  
 
Aanmelden 
voor 8 feb. 

Workshop 
GameMaker  

Start dinsdag  
30 jan en 
 6, 13 en 20 feb 
van 14:15 tot 
15:15 uur  

Groep 5 t/m 8 BOB gebouw  € 10,00 
voor 4 
lessen  

info@slagwijs.
nl 

Mini-disco  Zaterdag 3 feb 
van  
17:00 tot 18:00 
uur  

 3 t/m 6 jaar  BOB gebouw  Geen   

Kinderdisco  Zaterdag  3 feb 
van 19:30 tot 
21:00 uur  

Groep 3 t/m 8  BOB gebouw  Geen   

Bordje leeg  
Kook reeks van       
4 gezonde kook 
lessen  

Vrijdag 9 en 16 
feb 
Vrijdag 9 en 23 
maart  

Groep 5 t/m 8 BOB gebouw  € 20,00 
voor 4 
lessen 

sanne@kooks
ervice-
mamasan.nl  
06 50201801 

Dj workshop  Vrijdag 16 feb 
van  
19:00 tot 21:30 
uur  

10 t/m 14 jaar  BOB gebouw  € 7,50  info@buurthui
sbob.nl  

Jong en oud koken 
Samen  
High Tea Brunch 

Zondag  
18 feb van  
11 tot 14 uur  

Vanaf 6 jaar  
ouder en kind  

BOB gebouw  € 19,50 
Ouder 
en kind  

sanne@kooks
ervice-
mamasan.nl  
06 50201801 

 

Hou je van LEGO en stripverhalen? Dan is dit iets 
voor jou!  
Bouw met LEGO Storystarter een zelfbedachte 
hoofdpersoon van het verhaal wat jij gaat 
bedenken.  
Maak er een stripverhaal van met de app 
StoryVisualizer. Deze workshop is geschikt voor 
kinderen van groep 5 t/m 7.   
Aanvang 14.30-15.30 uur  
Woensdag 31 janauri 2018 Bibliotheek Gytsjerk 
 
Er kunnen maximaal 15 kinderen meedoen dus geef je snel op via onze website 
www.sbmf.nl 

mailto:Kootstra38@hotmail.com
mailto:Kootstra38@hotmail.com
mailto:info@buurthuisbob.nl
mailto:info@buurthuisbob.nl
mailto:sanne@kookservice-mamasan.nl
mailto:sanne@kookservice-mamasan.nl
mailto:sanne@kookservice-mamasan.nl
mailto:info@buurthuisbob.nl
mailto:info@buurthuisbob.nl
mailto:sanne@kookservice-mamasan.nl
mailto:sanne@kookservice-mamasan.nl
mailto:sanne@kookservice-mamasan.nl
http://www.sbmf.nl/
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj1x6yjqdDYAhVC6KQKHRSfCD8QjRwIBw&url=https://www.denieuwebibliotheek.nl/actueel/agenda/lego-lab.html&psig=AOvVaw3NgtqCcYGGV52UI29v4PAF&ust=1515774256323527
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Voorlezen met gebaren 

22 januari 2018, van 10:30 tot 11:00 uur | 
Bibliotheek Hurdegaryp  

Tijdens de nationale voorleesdagen 2018 
organiseert Bibliotheek Midden-Fryslan allerlei 
leuke activiteiten voor de jeugd. Een van deze 
activiteiten is voorlezen met gebaren!  

Gebaar je met ons mee? Samengaan we liedjes 
zingen, boekjes lezen… én gebaren leren! Het boek 
dat wordt voorgelezen sluit aan bij 
de nationale voorleesdagen top 10. Op speelse wijze gaan we samen aan de slag met kinderen en 
hun ouders/verzorgers om zo enkele gebaren te leren. 

 Maximaal 10 kinderen met elk 1 ouder per voorstelling 
 Leeftijd 0-4 jaar 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dreumesuurtje in de 
Bibliotheek van 
Gytsjerk 

31 januari 2018, van 15:45 tot 16:15 
uur in  Gytsjerk  

Kosten: gratis  

Een gezellig (half)uurtje waarbij 
dreumesen en hun ouders , 
grootouders of oppas elkaar ontmoeten.  

Deze activiteit in het kader van Boekstart is voor kinderen in de leeftijd van 1,5 tot 4 jaar.  

Er wordt een prentenboek voorgelezen. Na het voorlezen kunnen de kinderen knutselen of een 
spelletje doen. Dit allemaal in het thema van het voorgelezen prentenboek. 

BoekStart stimuleert (voor)lezen met baby's en peuters. Dit schept een band tussen ouder en 
kind en is goed voor de taalontwikkeling. 

 
 

 

 

https://www.boekstart.nl/

