Hallo jongens en meisjes!!! (en ouders / verzorgers)
Na een super bivak staan de wekelijkse groepsavonden weer op het
programma. Dit betekent elke week anderhalf uur vol spel, sport en creatieve
activiteiten! Wat kunnen jullie zoal van ons verwachten:

Creatief

Klimtoren met een kabelbaan
September 2019

Klimwand

Bosspelen

Gezamenlijke kerstviering met o.a. creatief, disco, kampvuur.

Een weekend met je eigen groep in de blokhut.

Kortom elke week wat anders….!

We hebben een seizoen vol avontuur en plezier voor de boeg!
In week 36 (2 t/m 6 september 2019) starten we met de groepsavonden.
Maandagavond van 18.30u tot 20.00u: Meisjes groep 6,7 en 8. Groepsleidster Diane Kuiphuis tel; 0546-632999
Dinsdagavond van 18.00u tot 19.30u: Meisjes groep 3,4 en 5. Groepsleidster José Lohuis, tel; 0546-632254

Donderdagavond van 18.30u tot 20.00u: Jongens groep 6,7 en 8. Groepsleider Peter Kuiphuis, tel; 0546-671106
Vrijdagavond van 18.30 tot 20.00u: Jongens groep 3,4 en 5 . Groepsleider Thomas Boerrigter, tel; 06-27138753
De komende 3 weken kunnen jullie gratis naar de groepsavonden komen om te kijken of je lid wilt worden van Jong Nederland
Geesteren. De contributie voor één seizoen bedraagt €60,—. De inschrijving verloopt volgens een machtiging. Wanneer je lid
wilt worden vul dan de onderstaande machtiging in en lever de machtiging/ opgavestrook in bij de leiding van je eigen groep.
Het is een eenmalige machtiging voor één seizoen. Eventuele vragen kun je stellen bij de groepsleiding of voorzitter Miranda
Kuiphuis tel; 06-55877904
We hopen je gauw te zien op een groepsavond in de blokhut aan de Delmaweg 5!
Groeten leiding van Jong Nederland Geesteren

Ook is het de moeite waard om een kijkje te nemen op onze website: www.jongnederlandgeesteren.nl

____________________________________________________
Opgavestrook / Machtiging
Deze strook inleveren bij de groepsleiding.

Naam;________________________________________________________________________________________________________________
Adres;_________________________________________________________________________________________________________________
Telefoonnummer;________________________________________Geboortedatum;______________________________________________
Groep basisschool; ________________________________________Emailadres;__________________________________________________
Naam rekeninghouder ________________________________________________________________________________________________
Rekeningnummer;_____________________________________________________________________________________________________
Handtekening:________________________________________________________________________________________________________

Tijdens de activiteiten van Jong Nederland zullen we ook foto’s / filmpjes maken.
In verband met de nieuwe AVG wetgeving zullen leden bij definitieve aanmelding hier een apart formulier voor ontvangen.

