Hervormd Wezep-Hattemerbroek
20, 21 en 22 september 2019

Op zaterdag 21 september zijn er weer leuke activiteiten
georganiseerd voor alle kinderen van de basisschool.

We starten met een gezamenlijke opening om 13.30 uur in de
Hoeksteen te Hattemerbroek. Daarna gaan wij samen naar de
speeltuin De Vogelenzang in Hattemerbroek. Hier kun je fijn
spelen met je vriendjes en vriendinnetjes.

Kinderen van 0-9 jaar

De kinderen kunnen zich weer vermaken in de speeltuin. We
hebben ook de knutseltafel weer klaar staan!

Kinderen groep 5-8

We hebben een leuke middag georganiseerd in de gymzaal van
de Bouwakker. Dus kom in je sportieve outfit en doe lekker
mee!

Kinderen onder de vier jaar zijn ook welkom in de speeltuin,
maar wel met eigen begeleider of ouder!

Om 16.30uur sluiten we samen af met een lekkere maaltijd.

Wil je erbij zijn? Leuk! Je kunt je opgeven via het emailadres startweekendwezep@hotmail.com. Vermeld hierbij je
voornaam, achternaam, adres, telefoonnummer van
ouders/verzorgers en je leeftijd. Ook graag in de mail
vermelden of je wel of niet blijft eten. We eten patat met
een snack!
Je kunt je opgeven tot en met woensdag 18 september
2019. Het zou leuk zijn als je erbij bent!

En het clubseizoen gaat ook weer beginnen!

Alle clubs en de zondagsschool beginnen weer en hiervoor
word jij van harte uitgenodigd. Houd jij ook van
gezelligheid, verhalen uit de Bijbel, spelletjes of creatief
bezig zijn? Dan is dit iets voor jou!

Neem gerust een vriendje of vriendinnetje mee. Wij vinden
het heel fijn als je komt!! Ook als je niet naar de kerk gaat,
ben je van harte welkom!

Club en Zondagsschool Schakel, Oranjeboomlaan 2

Groep 3 en 4, woensdagavond van 18.30 tot 19.30 uur.
Groep 5 en 6, dinsdagavond van 18.30 tot 20.00 uur.
Groep 7 en 8, maandagavond van 19.00 tot 20.30 uur.
12+, vrijdagavond van 19.00-21.30 uur.

We starten vanaf maandag 23 september 2019

Groep 1 t/m 8, zondagochtend van 11.15-12.15 uur.

We starten vanaf zondag 29 september 2019

Club Vredeskerk, Heidepad 81

Groep 3 t/m 5, woensdagavond van 18.15 tot 19.30 uur.
Groep 6 t/m 8, woensdagavond van 18.15 tot 19.30 uur.

We starten vanaf woensdag 2 oktober 2019

Club Hoeksteen, Leeuwerikstraat 29

Groep 3 t/m 5, woensdagavond van 18.15-19.15 uur.

We starten vanaf woensdag 2 oktober 2019

