
 

Stel je eens voor; met je vriendjes en vriendinnetjes leuke dingen doen. Iets 
moois knutselen, een tof buitenspel of koken met elkaar. En af en toe extra 
bijzondere dingen, zoals een avondje bowlen, een keertje lekker eten, film 
kijken en een clubreisje! Klinkt je dat leuk, ja toch? 

Dan hebben we goed nieuws voor jou! De club van groep 4/5 van de 
Ontmoetingskerk Bergambacht gaat weer beginnen!  

We starten met een Bijbels praatje en daarna gaan we een leuk spel doen of 
wat in elkaar knutselen. Ook gaan we regelmatig naar buiten of maken we 
iets lekkers om te eten. Heb je zelf een leuk idee, dat is ook welkom!  

De club zal gehouden worden op woensdag van 18.00 – 19.30 uur. 
De data voor de club zijn:	 

- Woensdag  23 september 
- Zaterdag 3 oktober clubreisje. 
- Woensdag 14 oktober 
- Woensdag 4 en 25 november 
- Woensdag 6 en 27 januari 
- Woensdag 17 februari  
- Woensdag 3 en 31 maart 

     -   Vrijdagmiddag 16 april uit school een leuke middag 

De clubavonden zijn bij de “gewone” avonden gratis. De club kost alleen € 2 
bij een “bijzondere” avond, bijv. bowlen, een keertje eten. Dit krijg je dan te 
horen via het telefoonnummer van je mama, papa of verzorgers. 



Wil je komen, geef je dan op voor de club door je papa of mama een app te 
laten sturen naar Bianca of Liesbeth 

Opgeven graag met de volgende gegevens: 
• naam,  
• adres,  
• mobiel telefoonnummer van mama, papa en/of verzorgers 
• geboortedatum  
• bijzonderheden, zoals een allergie 

Eventuele belangrijke informatie over een clubavond sturen we ook via 
WhatsApp door.  

Natuurlijk mag je je vriendje of vriendinnetje ook meenemen ☺  
Wij hebben erg veel zin in! Jij ook? Dan zien we je op woensdag 23 
september.  

Bianca de Mik, 06-20838688 
Liesbeth van den Heuvel, 06-23585647 


