Blokmiddag voor kinderen van 0 - 12 jaar en hun ouders
Heb je zaterdagmiddag 25 november van 15.00 uur (inloop vanaf 14.45 uur) – 17.30 uur al in je
agenda staan? We organiseren dan in wijk 2 een blokmiddag voor kinderen van 0 - 12 jaar en
hun ouders. Het belooft een mooi en aansprekend programma te worden.
Voor de kinderen van 0 – 3 jaar zal er kinderoppas zijn. Voor de kinderen van 4 – 12 jaar hebben
we een poppenspeler uitgenodigd.
Matthijs Vlaardingerbroek - Henkie's kindertheater
speelt de voorstelling 'Echte vrienden'. Dat is een
leuke voorstelling over de vier vrienden van de
verlamde man. Tijdens de afgelopen jeugdweek heeft
hij een voorstelling gespeeld in de tent van
jeugdweek Noord. Hij speelde toen de voorstelling
‘De verborgen schat’.
Voor de kinderen organiseren we verder leuke
spelletjes. Misschien zelfs wel buiten…!
Voor de ouders zijn er twee workshops met als thema’s:
‘gezinsmissie: patronen voor een gezond gezinsleven’ en vijf talen
van de liefde voor kinderen: ontdekken van genegenheid’.
De workshop ‘gezinsmissie’ wordt gegeven door Anneke van
Maanen, lid van onze gemeente.
De workshop ‘vijf talen van de liefde’ wordt gegeven door Jan Vos,
jeugdwerkcoördinator van onze gemeente.
De middag wordt om 17.00 uur afgesloten door gezamenlijk een
hapje te eten. Oudere kinderen uit het gezin kunnen daarbij
aansluiten. Rond 17.30 uur is de middag afgelopen.
De portemonnee kan voor deze middag dicht blijven.
De gehele middag is in Rehoboth aan de Gasthuisstraat 5.
We hopen dat jullie er net zo veel zin in hebben als wij!
Op deze manier willen we jullie een gezellige en ook leerzame middag aanbieden.
In verband met de voorbereidingen willen we graag weten hoeveel kinderen en ouders er
komen. Daarom graag opgeven tot uiterlijk maandag 20 november met onderstaand formulier.
De opgave graag mailen naar: jeugdouderlingwijk2@solcon.nl
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vader:
Ik kom wel/niet/n.v.t.
Moeder:
Ik kom wel/niet/n.v.t.
Aantal kinderen van 0 – 3 jaar voor de oppas:
Aantal kinderen van 4 – 12 jaar voor het middagprogramma:
Aantal deelnemers aan de maaltijd:

