Nieuwsbrief mei-juni
EERSTE NIEUWSBRIEF

SPELLETJESMIDDAG RHIJNDAEL

Voor je ligt de eerste nieuwbrief, een initiatief van
speeltuin De Rode Wip en Stichting Jeugdwerk
Hazerswoude-Rijndijk. Via deze nieuwsbrief houden we
je elke twee maanden op de hoogte van de leuke
activiteiten die wij organiseren. Heb je zelf nog leuke
ideeën of opmerkingen stuur dan een mailtje naar
info@derodewip.nl of Whatsapp 06-21869305.

Op woensdagmiddag 6 juni tussen 13:30 en 15:30 uur
gaan we leuke spelletjes spelen met de oudere
bewoners van verzorgingstehuis Rhijndael in Koudekerk
aan den Rijn. Heb jij zin om mee te doen? Stuur een
mailtje naar info@jeugdwerk-hazerswoude.nl

KAMPEREN IN DE SPEELTUIN
Logeren in een eigen meegebrachte tent in de speeltuin
op zaterdag 26 mei? Meld je dan aan voor dit
supercoole evenement! Wij zorgen voor avondeten,
leuke activiteiten en de volgende dag een lekker
ontbijtje. Overnachten is vanaf 6 jaar. Meer info?
www.derodewip.nl/camping

AVONDVIERDAAGSE EDITIE 2018
In de week van 12 t/m 15 juni organiseren wij voor de
tweede keer de Avondvierdaagse. Loop jij gezellig mee?
We hebben een 5 km en 10 km route dit keer.
Aanmelden voor het leukste wandelevenement kan via
www.jeugdwerk-hazerswoude.nl/a4d

NATIONALE BUITENSPEELDAG
Op woensdag 13 juni organiseren wij de jaarlijkse
Nationale Buitenspeeldag in en rondom de speeltuin.
We beginnen om 13:30 uur tot 15:30 uur. Kom jij ook
leuke spelletjes doen? Toegang is gratis.

SELFIE CHALLENGE
Tijdens Nationale Buitenspeeldag kan je meedoen met
de Selfie Challenge. Lukt het jou om in een uur tijd
zoveel mogelijk selfie-opdrachten te doen? Start 14:30
uur in de speeltuin. Leeftijd t/m 15 jaar. Neem zelf je
telefoon mee om foto’s te maken… De meest bijzondere
foto’s plaatsen wij op onze Facebook!

JEUGDVAKANTIEWEEK EDITIE 2018
Dit jaar organiseren wij opnieuw de Jeugdvakantieweek
met Huttenbouw. Toegang is wederom helemaal gratis.
We hebben een supergaaf programma voor je gemaakt.
Je kunt je vanaf nu al aanmelden via www.jeugdwerkhazerswoude.nl/jvw.

STATIEGELDACTIE HUTTENBOUW
Om de Huttenbouw mogelijk te maken houden we een
statiegeldflesactie. We starten met de actie op
woensdag 16 mei en dan elke woensdag tot de
zomervakantie. Lever je flessen in bij de Steijaertschool
van 12:15 tot 12:45 uur op het plein en bij de Tweeklank
van 11:50 tot 12:45 uur. Hoe meer flessen hoe beter! Ga
langs bij je buren en verzamel zo veel mogelijk!

