
 

 

 

 

In deze nieuwsbrief:  

- Opgeven Reisjes 

- Reisje Linnaeushof 

- Reisje Paintballen (datum veranderd!) 

- Knutselen in de herfst 

REISJE LINNAEUSHOF  
We willen u erop wijzen dat het inschrijven 

voor onze reisjes naar Linnaeushof & 

Paintballen alleen nog deze week kan! Vergeet 

de kinderen dus niet in te schrijven.  

Als u een email heeft gestuurd om in te 

schrijven heeft u van ons een bevestiging 

gekregen.  

REISJE LINNAEUSHOF 
Op zaterdag 21 september gaan we met de 

kinderen van 4 t/m 9 jaar* naar Linneaushof.  

We vertrekken om 9.00 uur bij de AH aan de 

Toldam en zijn om 18.00 uur weer terug.  

Omdat dit een groot park is willen we met de 

kinderen in groepjes door het park.  

Vanaf nu kunt u hier uw kinderen en uzelf (als 

begeleider) voor opgeven door een email te 

sturen naar ovsheenvliet@gmail.com  

Opgeven kan t/m zondag 8 september 2019.  

Ouders horen na sluitingsdatum of ze ook 

werkelijk mee mogen. We bekijken op 

volgorde van inschrijving en aantal kinderen 

hoeveel ouders en welke we meenemen.   

 

 

 

 

REISJE PAINTBALLEN 
We gaan op zondag 29 september van 10.30 – 

13.00 uur paintballen. Dit is incl. lunch.  

Vanaf nu kunt u hier uw kinderen voor 

opgeven door een email te sturen naar 

ovsheenvliet@gmail.com  

We verzamelen met de kinderen bij de 

sporthal om 10.15 uur om samen naar de 

paintball te fietsen.  

Opgeven kan t/m zondag 8 september 2019.  

*Kinderen van 9 jaar mogen 

kiezen of ze mee gaan naar 

Linnaeushof of gaan paintballen. 

Is uw kind geen 9, maar wil het 

toch liever met de andere groep 

mee? Overleg dan even met 

iemand van het bestuur. Er is een 

hoop mogelijk 😉 

 

KNUTSELEN IN DE HERFST 

In de vorige nieuwsbrief waren we onder dit 

kopje helaas vergeten de datum toe te 

voegen. Onze excuses hiervoor.  

 

We willen een knutselmiddag organiseren op 

zondag 3 november, van 13.00 – 15.00. Zet u 

deze vast in de agenda? Het thema wordt 

‘knutselen voor de Sint’.  

 

 

Namens het bestuur, 

Anita Hardy, Hans Timmers, Laura Werring, 

Remco Zoeteman & Jasper van der Wilt. 
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