Opgaveformulier Kinderactiviteiten Lemelerveld 2020
Naam ouder/verzorger
Adres
PC / Woonplaats
Telefoonnummer

Mobiel

E-mailadres

Naam kind
Geboortedatum
School
Bijzonderheden
(Bijv. dieetwensen /
medisch / allergie etc.)

Geeft zijn/haar kind op voor de volgende activiteiten in Lemelerveld. Aankruisen wat van toepassing is:
Handwerkclub (4 x) – start 9 maart - € 10,-

Gutsen (1 x) – 16 april - € 2,-

Bloemschikken Pasen (1 x) – 1 april - € 4,-

Inkt & Pen (1 x) – 11 mei - € 2,-

Timmeren (6 x) – start 2 maart - € 15,-

Inkt & Pen (1 x) – 28 mei - € 2,-

Kinderactiviteiten

Gutsen (1 x) – 6 april - € 2,-

Mogen er foto's van uw kind worden gemaakt t.b.v. social media en kranten?

Ja

Nee

Betaling van de activiteiten gelieve contant en gepast te voldoen tijdens de start van de lessen.
Automatische incasso is niet mogelijk.
Datum

Handtekening

Lemelerveld voorjaar 2020

In deze vernieuwde folder vindt u het overzicht van kinderactiviteiten die in het voorjaar
van 2020 worden georganiseerd door Saam Welzijn in Kulturhus de Mozaïek. De enthousiaste en deskundige groep lokale vrijwilligers verzorgt dit jaar weer de vertrouwde maar
ook veel nieuwe activiteiten. 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 uw kind opgeven tot 14 dagen voor aanvang van de activiteit.

U kunt het formulier inleveren in de blauwe bus van Kulturhus de Mozaïek of in de
brievenbus (Kroonplein 58). Vol = vol! Voor meer informatie of vragen kunt u contact

Voor deelname aan de activiteiten wordt een bijdrage gevraagd. Voor mensen met een minimaal

opnemen met Kiona Koers (jongerenwerk) via telefoonnummer 06 – 11 474 582 of via

inkomen zijn gemeentelijke regelingen beschikbaar voor deelname van kinderen aan activiteiten.

e-mail: k.koers@saamwelzijn.nl of met de desbetreffende vrijwilliger van de activiteit.

Informeer bij de gemeente Dalfsen naar de mogelijkheden.

Saam Welzijn • Kulturhus ‘De Mozaïek’ • Kroonplein 58, 8151 AZ Lemelerveld

Handwerkclub

Gutsen

Datum:

9, 16, 23, 30 maart

Data:

6 april of 16 april *

Tijd:

18.30 – 19.30 uur

Tijd:

18.30 – 19.30 uur

Kosten:

10,00 euro

Kosten:

2,00 euro

Vind je het leuk om samen met je moeder of vader in de

Onder leiding van Janneke Voortman (06 24 787 947)

weer te gaan met een naald? Onder leiding van Dineke

ga je met guts een stempel maken. Met deze stempel

Slinkman (06 - 42 668 669) en Ina Dollenkamp leer je

ga je kaartjes en een linnen tas bedrukken. Hip en hand-

mooie kunstwerkjes maken door breien en haken.

gemaakt dus! Geschikt voor kinderen vanaf 8 jaar,

Geschikt voor kinderen vanaf 8 jaar.

maximaal 6 kinderen.

Maximaal 12 kinderen.

Inkt & pen

Timmeren
Data:

2, 9, 16, 23, 30 maart, 6 april

Tijd:

18.30 – 19.30 uur

Kosten:

15,00 euro

Datum:

11 mei of 28 mei *

Tijd:

18.30 – 19.30 uur

Kosten:

2,00 euro

Onder leiding van Janneke Voortman (06 - 24 787 947)
leer je tekenen met een "ouderwetse" kroontjespen en
inkt. Je leert structuren tekenen en zelf een prachtig

Wil je leren hoe je van hout allerlei leuke dingen kunt

eindresultaat neer te zetten waar je trots op kunt zijn!

maken? Lex Berends (0572 371 745), Henk Grootemar-

Geschikt voor kinderen vanaf 8 jaar, maximaal 6 kinderen.

sink, Bert Kleinluchtenbeld, Jan Koggel en Jesse Flik
zijn vakmensen die het je graag leren.
Geschikt voor kinderen vanaf 7 jaar.

Noteer alvast in je agenda:
Timmerweek 2020 - 6 t/m 1o juli!

Maximaal 8 kinderen.

Bloemschikken Pasen
Datum:

1 april

Moederdag

Vaderdag

Tijd:

18.30 – 19.30 uur

Datum:

9 mei

Datum:

20 juni

Kosten:

4,00 euro

Tijd:

9.30 – 11.30 uur (doorlopend)

Tijd:

9.30 – 11.30 uur (doorlopend)

Wil je een mooi paasstukje maken met bijbehorende

Kosten:

4,00 euro

Kosten:

4,00 euro

spulletjes voor Pasen? Meld je dan aan voor deze les.

Wil je een gaaf cadeautje maken voor Moederdag?

Wil je een gaaf cadeautje maken voor Vaderdag? De zater-

Onder leiding van Diny Krisman (0572 - 372247),

De zaterdag voor Moederdag wordt er een toffe verras-

dag voor Vaderdag wordt er een toffe verrassing gemaakt.

Ina Dollenkamp en Tonny Veltmaat ga je een mooi

sing gemaakt. De activiteit is doorlopend, je bent welkom

De activiteit is doorlopend, je bent welkom tussen 09.30

bloemstukje maken. Maximaal 12 kinderen.

tussen 09.30 en 11.30 uur. Opgeven is niet nodig.

en 11.30 uur. Opgeven is niet nodig.

* Geef de voorkeur aan voor welke datum je wilt opgeven.

