Buurtvereniging
Klein hoekje / Nieuwe wijk
Beste Buurtgenoten,
Na een gezellige dag schaatsen en carnaval vieren is de Paas tijd weer
aangebroken.
Lees snel verder wat wij voor Pasen hebben gepland en wat u alvast in uw agenda
kunt zetten.
Ook zien we u natuurlijk graag op onze jaarvergadering op 2 maart om 20:30u.
Paas activiteit

Paas knutselen

Ook dit jaar brengt de paashaas weer een
bezoekje aan de kinderen van 0 jaar t/m
groep 3 van onze buurtvereniging.

Dit jaar hebben we weer een
mooi paasstukje voorbereid om
samen met jullie te maken.
We gaan dit doen op maandag
21 maart om 19:00u. bij
Basisschool de Oversteek.
De eigen bijdrage is 5 euro.
Het enige wat je mee hoeft te
nemen is een mesje.

We verzamelen op zaterdag 26 maart om
10.00u bij Fysionova. Dit jaar gaan we een
leuke speurtocht doen en daarna lekker met
z'n allen eieren zoeken! Maar voor het
zoeken van de eieren hebben we natuurlijk
zoveel mogelijk kinderen nodig... Dus geef je
op via onze website of d.m.v. het strookje
vóór 18 maart en vind samen met ons alle
paaseieren!

Graag opgeven voor 11 maart.

Alvast voor in de agenda:
Kamp 2016
Het kamp organiseren we voor de kinderen
van groep 4 t/m groep 8.
Het zal plaatsvinden van 20 t/m 22 mei.
Zoals elk jaar belooft het weer een kamp te
worden vol spetterende activiteiten en heel
veel lol! Natuurlijk zouden wij het super
gezellig vinden als jij er ook bij bent.

Vrijwilligersavond
Op vrijdag 3 juni houden wij weer
onze jaarlijkse vrijwilligersavond. Alle
vrijwilligers zullen hiervoor een
persoonlijke uitnodiging ontvangen.
Wij hopen hier weer samen met u
een gezellige avond van te maken.

Graag opgeven via kleinhoekje.nl. Mocht dat niet mogelijk zijn via onderstaande strook.
Paas activiteit
Naam …………………………………………………………………………………………………………..
Geboortedatum…………………………………………………………………………………………………
Straat……………………………………………………………………………………………………………
Telefoonnummer………………………………………………………………………………………………
(Vóór 18 maart opgeven)
Paas knutselen
Naam …………………………………………………………………………………………………………..
Straat……………………………………………………………………………………………………………
Telefoonnummer………………………………………………………………………………………………
(Vóór 11 maart opgeven)
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