Nieuws van de clubs
Vanaf dinsdag 12 september 2017 gaat club weer beginnen!
De club is een activiteit die uitgaat van de Gereformeerde kerk en de Hervormde
gemeente van Vorden en is bedoeld voor alle kinderen van de basisschool.
Jullie zijn allemaal van harte welkom. Zoals voorgaande jaren houden wij de club in “Het
Achterhuus” (achter de Gereformeerde kerk).
De meesten van jullie weten wel hoe leuk club is. Voor wie het nog niet weet: wij doen er
samen sportieve en leuke spelletjes, knutselen en nog veel meer. Samen iets doen is het
belangrijkste. Ook zijn de kosten om lid te worden van de club niet zo hoog: het kost
€ 3,00 per maand.
Elk jaar wordt de club afgesloten met een clubkamp.
Wij hopen jullie allemaal op een van de onderstaande avonden te ontmoeten.
De indeling van de clubs voor 2017/ 2018 is als volgt:
Groep 3/4/5/6

dinsdag 18.30 – 19.30 uur

Anita Eskes
Wendy Golstein
Miriam de Greef
Wendy Haitink

Groep 7/8

woensdag 19.00 – 20.00 uur

Astrid en Stefano Klaassen
Manuela van der Touw
Christiaan Brinkhorst

De club heeft een eigen facebookpagina.
Deze pagina is te vinden onder de naam: Jeugdclub Vorden.

Namens het Clubbestuur,
Wendy Golstein (secretariaat),tel: (0575) 554008 email: w.golstein@concepts.nl
Anita Eskes (voorzitter), tel: (0575) 554422 email: a.eskesmulder@kpnmail.nl
In verband met tekort aan leiding en het teruglopen van het aantal nieuwe kinderen met
name in groep 3 en 4 hebben wij besloten de groepen samen te voegen en club te geven op 2
i.p.v. 3 avonden.
Mocht het zo zijn dat de groepen te groot worden, dan zullen wij waarschijnlijk gaan
schuiven met de groepen. Uw kind zal meegaan met de groep waarin hij/zij zit. De
mogelijkheid bestaat dus dat uw kind tijdens het seizoen toch op de andere avond club
heeft.
NOODKREET
Lijkt het jullie leuk om club mee te draaien, neem dan contact met Anita Eskes (0575-554422 of
06-12634587) of Wendy Golstein (0575-554008 of 06-10250285) op. Je hoeft echt niet
creatief te zijn, maar vind je het leuk om een uurtje per week/per twee weken samen met
kinderen te knutselen, spelletje te doen, meld je dan aan! Mocht zich niemand aanmelden dan zal
dit helaas het laatste seizoen van club zijn.

