19 januari:
We starten het nieuwe jaar met een
keileuke, knotsgekke, super grappige,…
filmnamiddag! We zitten allemaal gezellig
dicht bij elkaar en kijken vol spanning
naar een film dat de leiding speciaal voor
jullie gekozen heeft. Vergeet dus zeker
niet jullie dekentjes en kussens om het
extra knus te maken!

2 maart:
Traditiegetrouw schudden we de beentjes
los op onze jaarlijkse kinderfuif! Haal je
coolste outfit boven en dans samen met
de leiding de pannen van het dak! Welk
thema het dit jaar zal zijn, komen jullie
nog te weten op de ateliers, waar ook de
flyer wordt uitgedeeld.

23 februari:
We gaan dit jaar opnieuw gaan schaatsen
met de andere jeugdateliers in het
Boudewijnpark . We verwachten iedereen
aan het Boudewijnpark met een goed
humeur, handschoenen om te schaatsen
en een lunchpakket. Na het schaatsen
gaan we met de trein terug naar Beernem
en gaat er nog een gewoon atelier door.
Om 16u30 zijn we uitgespeeld en mogen
de ouders jullie komen halen aan het
lokaal in Beernem. Als jullie mee willen,
schrijf je dan zeker in door een mailtje te
sturen naar contact@oranje-beernem.be.
Over prijs en precieze uren krijgen jullie
zo snel mogelijk verdere informatie. Wil
je enkel mee schaatsen? Of enkel in de
namiddag komen? Dat kan ook! Vermeld
dit duidelijk in de inschrijvingsmail en
dan spreken we verder de uren en prijs
ook af.

DE TIENERWERKERS
4 mei:

Het Oranje jaar afsluiten doen we in
schoonheid! Ook dit jaar trekken we er
met heel de bende op uit! Waar we naar
toe gaan blijft nog even een verrassing…
Info over de uren, locatie, prijs,… wordt
nog meegedeeld. Ben je nu al zeker dat je
heel graag mee wil? Inschrijven kan tot 15
april via contact@oranje-beernem.be.

Oranje Beernem

SPECIALE ACTIVITEITEN:

Wie zijn de TW’ers?

Het tienerweekend gaat door van 5 tot 7 april,
meer info volgt nog met officiële uitnodiging…

De TW’ers

Voor de rest zijn er geen speciale
mededelingen, wel heb ik van horen zeggen
dat het nog een top jaar wordt met leuke
activiteiten!

Zijn de leukste, liefste en grootste speelvogels
van Oranje. Ze zitten in het … leerjaar en zijn
dus geboren in geboortejaar.
Ook dit jaar staan er weer tal van toffe
activiteiten op het programma. Hiernaast
staan ze kort even opgesomd zodat jullie
zeker niets hoeven missen en altijd de gepaste
kledij/spullen meehebben!

Vragen?

Wat staat er dit semester allemaal op
het programma?

•

Als jullie vragen hebben kunnen jullie altijd
bellen/mailen/een postduif sturen naar:
Mail: contact@oranje-beernem.be
(Lars Vaernewyck : 0472713990 of je mag
zeker een berichtje sturen via Facebook (hier
reageer ik normaal wat sneller op !)
Er is ook een facebook groep speciaal voor de
TW’ers, zit je hier nog niet in, laat iets weten
dan voeg ik je met plezier toe! (dit is
natuurlijk niet verplicht maar wel handig!)

Volg ons zeker ook op Facebook en
word lid van onze facebookgroep:
ouders oranje Beernem,
DE TIENERWERKERS
Beukendreef 2

8730 Beernem

•
•
•
•
•
•
•
•
•

19 januari: filmatelier
zie verder voor meer info
2 februari: atelier
23 februari: schaatsen + atelier
zie verder voor info
2 maart: kinderfuif!
zie verder voor meer info
16 maart: atelier
30 maart: atelier
5 april tot 7 april
TIENERWEEKEND!!
13 april: atelier
27 april: atelier
4 mei: slotatelier
zie verder voor meer info

De gewone ateliers vinden zoals altijd plaats
van 14u tot 16u30 in ons lokaal aan de
Beukendreef. Kom zeker op tijd zodat we op
tijd aan onze spelletjes kunnen beginnen!
Jullie zijn welkom vanaf 13u30.

Twijfel niet om bij vragen of problemen mij te
contacteren op het 0472713990 Of een mail te
sturen naar contact@oranje-beernem.be

