Opgaveformulier Kinderactiviteiten Lemelerveld
Naam Ouder/verzorger
Adres
PC/ Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Naam kind
Geboortedatum
School
Bijzonderheden (Bijvoorbeeld dieetwensen / medisch / allergie etc.)

Geeft zijn/haar kind op voor de volgende activiteiten in Lemelerveld. Aankruisen wat van toepassing is:
Timmerclub (6 lessen) – Start 24 oktober – Kosten: € 15,00
Smikkelclub (4 lessen) – Start 3 oktober – Kosten € 10,00
Bloemschikken 4 oktober (1 les) – Kosten € 4,00
Bloemschikken 13 december (1 les) – Thema Kerst - Kosten € 4,00
Betaling van de activiteiten gelieve contant en gepast te voldoen tijdens de start van de lessen.
Automatische incasso is niet mogelijk.
Datum
Handtekening

KINDERACTIVITEITEN
LEMELERVELD NAJAAR 2016

Vanaf januari 2016 wordt het jeugdwerk in Lemelerveld uitgevoerd door SMON Welzijn.
In deze vernieuwde folder vindt u het overzicht van kinderactiviteiten die in het najaar 2016
worden georganiseerd in Kulturhus de Mozaïek.
SMON Welzijn heeft ervoor gekozen om de vertrouwde activiteiten, welke al jaren verzorgd wordt
door een deskundige en enthousiaste groep lokale vrijwilligers, voort te zetten. Deze vrijwilligers
brengen hun ambachten en technieken over, stimuleren het talent en de creativiteit van uw kind
en zorgen voor een prettige en veilige omgeving.

U kunt het formulier uiterlijk een week voor aanvang van de activiteiten inleveren
in de blauwe bus van Kulturhus De Mozaïek of in de brievenbus van SMON Welzijn
(Kroonplein 64). Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met
Erika Kloekhorst-Augustijn (coördinator jeugdwerk) via telefoonnummer 06-11922858

Voor deelname aan de activiteiten wordt een bijdrage gevraagd. Voor mensen met een
minimaal inkomen zijn gemeentelijke regelingen beschikbaar voor deelname van kinderen
aan activiteiten. Informeer bij de gemeente Dalfsen naar de mogelijkheden.

of via e-mail: erika@smon.nl of met Gerda Koenjer via telefoonnummer 0572-372391
of via e-mail: gerda@heinkoenjer.nl

SMON Welzijn

Kulturhus ‘De Mozaïek’

Kroonplein 64, 8151 AZ Lemelerveld

Timmeren
Start 1e les:
Tijd:

Kosten:

Maandag 24 oktober (6 lessen totaal)
18.30 – 19.30 uur
15,00 euro

Wil je leren hoe je van hout allerlei leuke dingen kunt maken? Henk Grootemarsink (tel. 372771) en Lex Berends

zijn vakmensen die het je graag leren. De lessen zijn voor
jongens en meisjes vanaf 7 jaar.

Smikkelen
Start 1 les:
e

Tijd:

Kosten:

Bloemschikken

Data om te onthouden

Datum:

Vrijdag 30 september

Tijd:

Kosten:

4 oktober

18.30 – 19.30 uur
4,00 euro

Wil je een mooi bloemstuk leren maken? Meld je dan aan

18.30 – 19.30 uur
10,00 euro

Wil je lekkere recepten leren maken? Riet Warnar

(tel. 371962), Pauline Kiekebosch en Gerda Koenjer

leren je hoe je zelf lekkere hapjes kunt maken voor je

verjaardagsfeestje of voor in het weekend bij de koffie of

het avondeten. De lessen zijn voor kinderen vanaf 6 jaar.

Kosten:

1,00 euro

voor deze les. Onder leiding van Dinie Krisman (tel: 0572-

Vrijdag 14 oktober

komen maken.

Locatie:

Sporthal Heidepark

Kosten:

3,00 euro

372247) en Tonny Veltmaat kun je een mooi herfststukje

Bloemschikken
Maandag 3 oktober (4 lessen totaal)

Disco ‘Foute Party’ voor groep 6 t/m 8

Datum:
Tijd:

Kosten:

Workshop Freerunning

Vrijdag 28 oktober

Disco ‘Apres Ski’ voor groep 6 t/m 8

13 december

18.30 – 19.30 uur
4,00 euro

Kosten:

1,00 euro

Lekker creatief bezig zijn voor Kerst? Dat kan!

Vrijdag 11 november

Een voorbeeld van de kerststukjes zal ongeveer

Kosten:

bewonderen zijn.

Vrijdag 25 november

Wat je dan kunt gaan maken is nu nog een verrassing.
een week van tevoren in Kulturhus de Mozaïek te

Speel- en Beweegpleinen

Girls Night (alleen voor meiden)
2,00 euro

Streetdance

NIEUW!

SMON Welzijn organiseert voor alle kinderen van groep

buiten gaan spelen en elkaar ‘offline’ ontmoeten.

4 t/m 8 het Speel- en Beweegplein. Samen met het

Deelname is geheel gratis en op eigen risico. De Speel- en

beweegteam kunnen kinderen op donderdagmiddag na

Beweegpleinen zijn elke donderdagmiddag van 15.30 tot

schooltijd buiten spelen. Er worden activiteiten als voetbal,

17.00 uur achter het speelveld bij PCB de Regenboog.

basketbal en levend Stratego georganiseerd. Het doel van

Voor meer informatie of vragen kunt u mailen naar

Speel- en Beweegpleinen is dat kinderen weer meer

emmelie@smon.nl.

Kosten:

1,00 euro

Vrijdag 16 december
Disco ‘Foute Party’ voor groep 6 t/m 8
Kosten:

1,00 euro

Alle activiteiten vinden plaats in Jongerencentrum
Chillpoint (Mozaïek), behalve de workshop Freerunning.
De activiteiten beginnen om 19.00 uur en zijn om
21.00 uur afgelopen.
Voor meer informatie: emmelie@smon.nl

