Nieuwsflits Happy Kids Juni 2018:
Nieuwsflits September 2018:
Afgelopen dinsdag bestond onze club precies 23 jaar. Wij feliciteren alle leden en
medewerkers met deze verjaardag. Een nieuw seizoen staat voor de deur. Vanaf vrijdag 7
september is er weer elke week Happy Kids op vrijdag voor leden. Maar ook de sportcoaches
gaan weer aan de slag op dinsdag, de vrije instuif op woensdagmiddag en de La Signora’s
(meidenclub) op de woensdagavond (1x per 2 weken). Natuurlijk is er ook weer veel extra’s
zoals de Zaterdagavondclub, Zondagskinderen, een jeugdkamp, Sinterklaas en nog veel
meer. Bekijk regelmatig onze website want daarin staat de juiste informatie.
Jeugdkamp in september:
We gaan op kamp met het jeugdwerk. Ook niet-leden mogen mee.
Bekijk de informatiebrief die wij reeds aan jullie hebben toegestuurd.
Niet ontvangen? Kijk op de website bij documenten. Vergeet je niet aan te melden op 7 of
10 september. Kosten: €25,- pp All-In.
Ledenstop:
We hebben bij de groep “Donderstenen” een ledenstop ingevoerd. Kinderen op de wachtlijst
worden op volgorde van aanmelding aangenomen zodra er een plekje vrij is.
Nieuwe leden:
Kinderen die nieuw zijn op de vrijdag en zich op de eerste clubavond (7 september) niet
melden worden automatisch weer uitgeschreven.
Niet aanwezig op clubavonden:
Kinderen die zich niet afmelden voor clubavonden worden na 2x verzuimen (zonder
afmelding) uitgeschreven. Op deze manier maken we plaats voor kinderen die wel willen
komen.
Tijdstip wijzigt bij de Picollo’s
De Picollo’s starten vanaf 7 september om 17.45u tot 19.45u. Entree: €1,De andere groepen vanaf 19.30u – 21.30u.
Geen clubavond:
Op vrijdag 21 september is er geen clubavond. De vrijwilligers hebben dan een vrije avond
vanwege het driedaagse jeugdkamp een week eerder.
Ron de Vree 35 jaar vrijwilliger:
We vierden het uitgebreid tijdens het carnaval op camping Heppie bij de Liewe.
Ron de Vree werd in het zonnetje gezet met zijn 35 jarig jubileum. Zelfs Ziesjoem was van de
partij. Gefeliciteerd Ron met deze mijlpaal…..

(zie achterzijde)

Programma’s in september:
Vrijdag 7 september: Klaar voor de start?
Picollo’s:
17.45u – 19.45u
Donderstenen:
19.30u – 21.30u
Middengroep:
19.30u – 21.30u
Tienergroep:
19.30u – 21.30u
Entree:
€1,Vrijdag 14 september: Jeugdkamp 2018
Alle groepen:
Vrijdag om 17.30u t/m zondag 16u
Entree:
€25,- pp All-in
Meer info:
Zie informatiebrief jeugdkamp
Vrijdag 21 september: Geen clubavond.
Vrije avond voor alle vrijwilligers.
Vrijdag 28 september: Flessen Inzamel Actie
Picollo’s:
17.45u – 19.45u (Speelpan, Aartshertogenplein 24)
Donderstenen:
19.00u – 21.30u
Middengroep:
19.00u – 21.30u
Tienergroep:
19.00u – 21.30u
Entree:
€1,-

Afmelden:
Via het contactformulier: www.happykidsclub.nl
Tel: 06 528 075 89
Afmelden is niet mogelijk via derden of andere ouders

Jeugdsoos & Buurtsport vanaf 11 september
Op dinsdag is er elke week buurtsport vanaf 9 jaar vanaf 18.30u – 20u.
Ook de jeugdsoos is weer open vanaf 17u – 22u.
Bekijk de website van de sportcoaches op www.sportcoachesmaastricht.nl

Vrije Instuif start weer op!
De Vrije Instuif start weer met een creatieve middag.
Woensdag 12 september om 14.30u – 16.30u. Entree: €1,-

La Signora’s heten je weer welkom!
Vanaf woensdag 12 september weer 1x per 2 weken leuke meidenavonden. Ben je 8 jaar of
ouder kom dan gezellig naar het jeugdcentrum. Entree: €1,Groetjes en tot weerziens, Team Jeugdwerk.

