Nieuwsbrief jeugdclub 2021/2022
Beste ouders en/of verzorgers,
We vinden het fijn dat het weer mogelijk is om in deze tijd de
jeugd elkaar te laten ontmoeten. En dat we als leiding dat op een
verantwoorde manier met elkaar kunnen en mogen oppakken.
Als leiding willen we graag met elkaar beginnen voordat de club aanvangt, daarom is het fijn als de
kinderen niet te vroeg aanwezig zijn. Om 19:00 uur beginnen de clubs, er wordt gebeden, uit de
Bijbel gelezen/verteld en waar mogelijk gezongen. Hierna is er pauze, waarin de kinderen voorzien
worden van drinken en wat lekkers. Er hoeft dus zelf niets meegenomen te worden. Na de pauze
zal er veelal geknutseld of spelletjes gedaan worden. We sluiten af met gebed en zijn vervolgens
klaar om 20:30 uur.
We willen u vragen of u als ouders in uw gebed aan de clubavonden wilt denken en of u om Gods
hulp en zegen voor een goede samenkomst en fijne avond voor alle betrokkenen wilt bidden.
Debora en Barak (3de klas en hoger van het voortgezet onderwijs):
Start ook vrijdag 8 oktober en heeft één keer in de 14 dagen hun club avond van 19:00 tot 20:30 uur.
De contributie ter ondersteuning van alle activiteiten voor dit seizoen bedraagt € 30,- u kunt dat
overhandigen in bijvoorbeeld een envelop voorzien met de naam van uw kind(eren), aan de
betreffende clubleiding.
Op de achterzijde vindt u het rooster van de clubs, en de contact gegevens van de clubleiding.
Voor een leuk en goed seizoen samen met de kinderen, nog even een paar huisregeltjes:
- Iedereen is op tijd in de zaal aanwezig.
- We hebben eerbied voor elkaar en voor God tijdens alle activiteiten.
- Luister ook naar een ander als hij/zij iets te zeggen of te vragen heeft.
- Voor de pauze eten we geen snoep, dat mag tijdens en na de pauze.
- Aan het einde van de avond ruimen we samen op.
- Wij vinden het fijn als jullie je mobiel thuis of uitlaten. Mocht het toch onrust geven dan
nemen we de mobiel in en krijg je hem natuurlijk aan het einde van de clubavond weer terug.
- Als we ons aan deze afspraken houden en respect hebben voor elkaar, kunnen we op een
goede en verantwoorde manier een goede en gezellige avond met elkaar hebben.

Belangrijke gegevens:
Groepsindeling:
Esther en Ruth: meisjes van groep 5 t/m 8

Leiding:
Tel:
Mariëtte van den Berg 06-48810516
Aline van Leijen
06-15303950

Daniel en Jonathan: jongens van groep 5 t/m 8

Melvin van Omme
Marc van ’t Veer

06-25095344
06-11859211

Samuel: klas 1 en 2 (voortgezet onderwijs)

Dick Roelofsen
Ronnie Rap
Nadine Brons

06-46163077
06-46192880
06-11416146

Debora en Barak: klas 3 en hoger

Evan van den Berg
Gera van Omme

06-27254842
06-14672098

Nicodemus: Vanaf 16 jaar

Rene Heij
Dettie van Beek

06-23876486
06-18581473

Data Club avonden (Debora en Barak + Nicodemus hebben een eigen rooster):
Oktober: 8, 15, 29 okt.
20 okt. t/m 22 okt. Clubkamp
November: 5, 12, 19, 26 nov.
December: 3, 10, 17 dec.
(24, 31 dec. en 7 jan. geen club wegens kerst vak.)
Januari:
14, 21, 28 jan.
Februari: 4, 11, 18, 25 feb.
Maart:
11, 18, 25 mrt.
(4 maart geen club wegens voorjaars vak.)
April:
1, 8 april
Zaterdag 9 april afsluitdag jeugdwerk
Zondag 10 april afsluitzondag
Mochten er nog onduidelijkheden of vragen zijn, dan kunt u altijd contact opnemen met de leiding
waar uw kind bij hoort. U bent ook van harte welkom als u een keer mee zou willen helpen met
knutselen, een activiteit/uitstapje, of met het kamp. Ook leuke spel of knutsel ideeën zijn van
harte welkom. Wilt u zich aanmelden voor bovenstaande activiteiten, of heeft u tips: neem
contact op met de leiding!
We hopen op een fijn clubseizoen,
Met een hartelijke groet van alle clubleiding.

Website: https://www.hervormdotterlo.nl (kopje jeugdwerk)
Facebook: https://www.facebook.com/hjwotterlo
Instagram: https://www.instagram.com/hjwotterlo

