
 

 

 

 

In deze nieuwsbrief:  

- Jaarfolder 2019 & contributie 

- Valentijnsdisco 

- Ledenvergadering 

- Lente-knutselen 

JAARFOLDER 2019 & CONTRIBUTIE 
Afgelopen weekend heeft het bestuur bij u de 

folder van 2019 in de bus gedaan. Ook heeft u 

de brief gekregen om uw contributie of of 

donateursschap te betalen. We hopen dat 

deze goed bij u zijn aangekomen. Als dit niet 

het geval mocht zijn horen we het graag.  

VALENTIJNSDISCO 
Onze eerste activiteit komt er weer aan. Op 

woensdag 13 februari is onze valentijnsdisco 

in jeugdsoos de Brandspuit. Tijdens de disco 

krijgen de kinderen wat te drinken en wat 

lekkers.  

De tijden zijn als volgt:  

14.00 – 15.15 uur Groep 1 t/m 5* 

15.15 – 16.15 uur Groep 5 t/m 8 (en VO) 
* Kinderen uit groep 5 mogen kiezen naar welke disco ze 

willen komen.  

Kinderen hoeven zich van te voren niet op te 

geven.  

LEDENVERGADERING 
Op maandag 4 maart vindt onze jaarlijkse 

ledenvergadering plaats. We hopen u dan te 

ontmoeten.  

De vergadering 20.00 – 21.30 uur in het zaaltje 

van het Groene Kruis gebouw in Heenvliet.   

De agenda van de vergadering is te vinden op 

onze website www.ovsheenvliet.nl.  

Als u de notulen van de vorige vergadering 

wilt hebben kunt u deze opvragen via ons 

emailadres: info@ovsheenvliet.nl. 

 

 

 

  

LENTE-KNUTSELEN 
In maart willen we graag met de kinderen 

gaan knutselen. We hebben u hier echter bij 

nodig omdat we anders te weinig handen 

hebben. 

We zoeken ouders die samen de 

knutselactiviteit willen verzinnen en uitvoeren 

met de kinderen.  

Als bestuur ondersteunen we door te zorgen 

voor de locatie, eten & drinken & 

knutselmateriaal. Uiteraard helpen we ook 

met het knutselen zelf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de volgende nieuwsbrief: 

- Verslag ledenvergadering 

- Lente-knutselen 

- Playbackshow 

- Paardenmarkt 2019 

Namens het bestuur, 

Anita Hardy, Hans Timmers, Laura Werring, 

Remco Zoeteman & Jasper van der Wilt. 

COLOFON 
Website  www.ovsheenvliet.nl  

Facebook klik hier  

Emailadres ovsheenvliet@gmail.com  

Postadres de Vroon 17, 3218 XH, Heenvliet 
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