
 

 OVS Heenvliet 

NIEUWSBRIEF 
Nr. 19        06-03-2021 

In deze nieuwsbrief:  

- Lenteknutselen (maart 2021) 

- Paaseieren zoeken (03-04-2021) 

- Contributie 

- Ledenvergadering 

 

CONTRIBUTIE 
Leden in 2020 nog geen contributie hebben 

betaald hebben afgelopen week een verzoek gehad 

om te betalen. Mocht u een extra bijdrage willen 

doen dan mag dat natuurlijk ook        

 

LEDENVERGADERING  
i.v.m. corona hebben we als bestuur besloten om 

de ledenvergadering van dit jaar niet door te laten 

gaan. Voor de volledigheid houden we wel een 

kascontrole. Tijdens de ledenvergadering van 2022 

zullen we dus 2020-2021 evalueren  

 

LENTEKNUTSELEN 
Omdat het nog niet mogelijk is om live in de soos 

te knutselen hebben we een alternatief bedacht.  

Via deze link (en op onze website / facebook) is 

vanaf vandaag een filmpje te vinden van onze 

eigen ‘Super-knutselman & Crea-Bea’. Zij nemen de 

kinderen mee met knutselen van een bosje 

bloemen en een vlinder. Daarna roepen ze de 

kinderen op om ook een leuke lente-knutsel te 

maken. 

 

We willen ouders vragen om van de creaties van 

hun kind een foto te maken en deze naar ons op te 

sturen (ovsheenvliet@gmail.com) of onder het 

facebook bericht van het filmpje te plaatsen. Zet 

daar even een naam bij van de knutselaar        

Kinderen die hebben geknutseld en waar wij een 

foto van hebben ontvangen krijgen van ons een 

presentje thuis.  

 

 

 

PAASEIEREN ZOEKEN 
Op zaterdagmiddag 3 april gaan we paaseieren 

zoeken met de kinderen bij het zwembad. We 

willen vragen of u uw kinderen wilt opgeven voor 

deze activiteit zodat we weten hoeveel deelnemers 

we kunnen verwachten.  

 

We zoeken ook een aantal ouders dat een team wil 

‘leiden’ tijdens deze middag. U krijgt van ons een 

groepje kinderen toegewezen waar u prijsjes en 

limonade aan uitdeelt. ‘Uw’ kinderen melden zich 

bij u met gevonden 

eieren.  

 

Het geheel wordt 

uiteraard geheel 

corona-proof voor u en 

de kinderen opgezet. 

Voor vragen kunt u ons 

mailen.  

 

Tijd: 13.30 – 15.00 uur 

Waar: Bernissebad Heenvliet 

Opgeven: ovsheenvliet@gmail.com  

 

 

ACTIVITEITEN  
Mocht u een idee hebben voor een leuke (corona-

proef) activiteit, we kunnen altijd nieuwe inbreng 

gebruiken. Schroom niet om ons aan te spreken of 

een berichtje te sturen. 

 

COLOFON 

Bestuur  Anita Noordenbos, Hans Timmers, 

Jasper van der Wilt, Laura Werring-

Zoeteman en Remco Zoeteman. 

Website  www.ovsheenvliet.nl  

Facebook klik hier  

Emailadres ovsheenvliet@gmail.com  
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