PROGRAMMABOEKJE
NASCHOOLSE JEUGDACTIVITEITEN
WIJKVERENIGING WIJCHEN-NOORD

Beste ouders/verzorgers,
Ook dit voorjaar gaat Wijkvereniging Wijchen-Noord weer een
aantal workshops en vaste activiteiten voor de jeugd
organiseren. Nog steeds met inachtneming van een aantal
richtlijnen van de RIVM, zo is het deelnemersaantal aan een
activiteit nog steeds maximaal 10 kinderen (met uitzondering
van de paasworkshop).
Onder de noemer #DOES LEUK, organiseren wij een aantal
losse workshops voor diverse leeftijdsgroepen. Kinderen kunnen
dus zelf kiezen waar ze aan mee willen doen en schrijven zich
ook per workshop in. Bij een aantal workshops kunnen wij de
hulp van ouders goed gebruiken, u kunt zich daarvoor
aanmelden via het inschrijfformulier op de achterzijde van dit
boekje.

VOORJAAR 2022
Roerdompstraat 76, 6601 DL Wijchen
024 – 6411388

Voor het volgen van een activiteit zijn er een aantal afspraken
gemaakt, deze zijn terug te vinden op www.wijchennoord.nl bij
wijkvereniging – activiteiten jeugd. Om mee te doen aan een
activiteit moeten de kinderen ingeschreven worden, hiervoor
geldt het volgende:
Inschrijven kan door het inschrijfformulier achter in dit boekje
met het verschuldigde bedrag vóór 18 februari in te leveren.
Wij verzoeken u nadrukkelijk een telefoonnummer op te geven
waarop tijdens de activiteit iemand te bereiken is!
U ontvangt de vrijdag voorafgaande aan de activiteit een mail
ter herinnering en ook als een activiteit niet doorgaat krijgt u
bericht!
Activiteitencommissie
Wijkvereniging Wijchen-Noord
activiteiten@wvwn.nl

#DOES LEUK

BLOEMSCHIKKEN VOOR PASEN
Onder de noemer #DOES LEUK
organiseren wij losse workshops voor
kinderen uit de groepen 1 t/m 4 en de
groepen 5 t/m 8.
Deze workshops worden op de
maandagmiddag, aansluitend aan
school gegeven en variëren van
knutselen en koken tot bloemschikken.

Wanneer:

Voor wie:
Waar:
Kosten:
Aantal kinderen:

Wanneer:
Voor wie:
Waar:
Kosten:
Leiding:
Aantal kinderen:

WORKSHOPS KNUTSELEN MET THEMA
Lekker creatief bezig zijn met thema’s als
seizoenen, feestdagen etc.
“voorjaar” maandag 14/3-2022
“pasen” maandag 4/4-2022
“vaderdag” maandag 13/6-2022
van 14.00 tot 15.30 uur
kinderen groep 1 t/m 4
krea wijkvereniging (ruimte 18)
€ 1,50 per workshop
minimaal 6, maximaal 10

“thema Noorderlicht” maandag 21/3-2022
“zomer” maandag 20/6-2022
van 14.00 tot 15.30 uur
kinderen van groep 5 t/m 8
krea wijkvereniging (ruimte 18)
€ 1,50 per workshop
Agnes Peeters & Marieke Verhoeven
minimaal 6, maximaal 10

Op verzoek van veel kinderen (en
hun ouders)zal er weer een workshop
bloemschikken worden gegeven
door Tamara van Tilburg.
Deze keer zal er iets voor de pasen
worden gemaakt.Van het maken van
de ondergrond tot het verwerken van
bloemen en blad, Tamara legt het stap voor stap uit zodat
écht alles zelf gemaakt kan worden.
Wanneer:
Voor wie:
Waar:
Kosten:
Leiding:
Aantal kinderen:

vrijdag 8/4-2022
van 14.00 tot 16.00 uur
kinderen van groep 5 t/m 8
krea wijkvereniging (ruimte 18)
€ 5,00 per persoon
Tamara van Tilburg
minimaal 8, maximaal 14

KOOKWORKSHOPS
Sinds enkele jaren wordt er in Noorderlicht maandelijks gekookt
door “Mannen met pannen”.
Voor de kinderen van groep 3 t/m 8 zullen zij 2 kookworkshops
organiseren. Samen koken en na afloop genieten van het
resultaat!
Wanneer:
Waar:
Kosten:
Leiding:
Aantal kinderen:

koken groep 3 & 4 - maandag 9/5-2022
koken groep 5 t/m 8 - maandag 16/5-2022
van 15.30 tot 17.30 uur
keuken Noorderlicht (ruimte 13)
€ 2,50 per workshop
“Mannen met pannen”
minimaal 4, maximaal 6

“GROENE VINGERS”

CODERDOJO

Noorderlicht beschikt over een
moestuin die, tot nu toe, onder
schooltijd door leerlingen van de
Paulusschool werd onderhouden.
Vanaf dit voorjaar wil Henk van
Haeften naschools, samen met
(groot)ouders, kinderen met interesse
voor de natuur kennis laten maken
met de moestuin en de natuur.
Kinderen gaan zelf plantjes zaaien en
krijgen per 2-tal een stukje van de
moestuin om hun eigen plantjes te
poten en te verzorgen.
Er zullen ook bezoekjes aan de smultuin in park Noord worden
ingepland, er komt iemand vertellen over bijen en het idee is
om samen met de kinderen een insectenhotel voor de nieuw
aan te leggen “fruittuin” te maken.
Ook zal er een kookworkshop in het programma zitten waarbij
de kinderen hun eigen oogst tot een gerecht kunnen bereiden.
Voorwaarde is wel dat Henk hulp krijgt bij deze activiteit, alleen
gaat het hem niet lukken en zal deze activiteit niet van start
kunnen gaan!
Alle hulp is welkom, al kunt u maar maandelijks/2-wekelijks
komen!
Aanmelden/info bij: Henk.vanhaeften@gmail.com
Wanneer:
Voor wie:
Kosten:
Aantal kinderen:

wekelijks op de maandag vanaf
14/3 tot eind juni - 2022
van 14.00 tot 15.30 uur
kinderen groep 4,5 & 6
€ 12,50 voor 12 x, incl.kookworkshop
minimaal 4, maximaal 10

Maandelijks is er een CoderDojo
in Noorderlicht. Tijdens een
zaterdagmiddag kunnen kinderen bij
ons aan de slag met programmeren van
computers, opdrachten zoals robots
bouwen, games maken (niet spelen!),
websites bouwen etc. Iedere maand zorgt de leiding dat er
aan iets nieuws gewerkt kan worden.
Wanneer:
Voor wie:
Waar:
Kosten:
Leiding:
Aantal kinderen:
Aanmelden:

zaterdag 12/3, – 2022
van 13.00 tot 16.00 uur
kinderen van 8 tot 14 jaar (ben je jonger
dan 10 jaar, dan moet er een
ouder/begeleider meekomen!)
speelzaal Noorderlicht (ruimte 35)
gratis, incl. siroop en iets lekkers
Hans Krijt
maximaal 14
Om mee te kunnen doen moet je je per
keer digitaal van tevoren opgeven.
Opgeven en verdere informatie via de
website: www.coderdojowijchennoord.nl

MEIDENAVOND 11+
Eén keer per maand is er bij de wijkvereniging een
meidenavond waarbij er allerlei leuke creatieve “meiden”
activiteiten aan bod komen.
Wanneer:
Voor wie:
Waar:
Kosten:
Leiding:
Aantal kinderen:

maandag 21/3, 11/4, 16/5, 20/6-2022
van 18.30 tot 20.30 uur
meiden vanaf groep 8 t/m 18 jaar
krea wijkvereniging (ruimte 18)
€ 6,= voor blok van 4 x
Agnes Peeters & Marieke Verhoeven
minimaal 4, maximaal 10

INSCHRIJFFORMULIER ACTIVITEITEN:
Dit formulier met verschuldigd bedrag vóór 18 februari a.s
inleveren bij brievenbus wijkvereniging, deze hangt aan de
buitenzijde van ruimte 16 (einde van de lange gang linksaf en
achter de 1e klapdeuren).
Naam
kind(eren)…………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………..
Groep………………………………………………………………………..

 workshop “thema Noorderlicht” groep 5/8 – 21 maart

€ 1,50

 workshop “voorjaar” groep 1/4 – 14 maart

€ 1,50

 workshop “pasen” groep 1/4 – 4 april

€ 1,50

 workshop “bloemschikken pasen” groep 5/8 – 8 april

€ 5,00

 workshop “koken” groep 3/4 – 9 mei

€ 2,50

 workshop “koken” groep 5/8 – 16 mei

€ 2,50

 workshop “vaderdag” groep 1/4 – 13 juni

€ 1,50

 workshop “zomer” groep 5/8 – 20 juni

€ 1,50

 meidenavond groep 8 – maart/juli

€ 6,00

 “groene vingers” groep 4,5,6 – maart/juni

€ 12,50

School………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
E-mail……………………………………………………………………
Evt. bijzonderheden (allergie,etc.)
………………………………………………………………………………

Ik wil graag helpen bij:
 workshop “voorjaar” groep 1/4 – 14 maart
 workshop “pasen” groep 1/4 – 4 april
 workshop “vaderdag” groep 1/4 – 13 juni
 “groene vingers” vanaf 14/3 tot eind juni ( aanmelden kan ook via
Henk.vanhaeften@gmail.com)

Foto’s van mijn kind(eren) mogen wel/niet gepubliceerd
worden op de website.

naam:
e-mail:
:

