PLANNING AUGUSTUS/SEPTEMBER
De zomervakantie zit er weer op en dat betekend dat ook Club M&M weer van start gaat.
We starten op woensdag 21 augustus. De club zal, afhankelijk van de activiteit, onderverdeeld worden
in 3 groepen: 4-6 jaar, 7-9 jaar en de 9+ groep (i.s.m. MIK). Deze laatste wordt een extra groep binnen
de club, speciaal voor de oudste kinderen, met een apart programma-aanbod speciaal voor deze
leeftijd. Patricia zal deze groep aansturen vanuit haar functie bij MIK.
Het inschrijven voor de activiteiten start telkens 15 minuten eerder. Door de grote opkomst zijn we
vaak al veel tijd kwijt met inschrijven. We zullen dit vermelden bij de activiteiten.
Wij wensen iedereen weer een heel fijn en leuk clubseizoen toe.

Woensdag 21 augustus:

Foto-speurtocht door Malberg

Vanmiddag starten we met een leuke foto-speurtocht door onze eigen wijk. Kun jij de plekken vinden
die wij in de speurtocht laten zien met foto’s? Is jouw groepje het beste?
Tijden:
14.00 uur tot 16.00 uur
Inschrijven: Vanaf 13.45 uur
Kosten:
€1.00 per persoon
Alle groepen

Woensdag 28 augustus:

Sport en Spelmiddag i.s.m. SCM

Vanmiddag gaan we lekker vertoeven op het sportcomplex van SCM met een leuke sport- en
spelmiddag. We hebben o.a. pannavoetbal, hockey en een luchtkussen.
Tijden:
Inschrijven:
Kosten:
Groepen:

14.00 uur tot 16.30 uur
Vanaf 13.45 uur
€1.00 per persoon
4-6 jaar en 7-9 jaar

De 9+ groep gaat vanmiddag aan de slag met een eigen programma in het Jeugdcentrum.
We hebben nog geen originele naam voor deze groep en dus willen we jullie vragen om daar
al eens over na te denken. Clubmiddag van 14.00 uur tot 16.30 uur, kosten: €1.00

Woensdag 4 september:

Beach-party en spelletjes + officiële opening nieuwe groep

Vanmiddag gaan we er een leuke en feestelijke middag van maken met een heuse beachparty.
Lekkere cocktails, fruitprikkers, zomerse muziek, limbo-danswedstrijd en nog veel meer.
Ook gaan we de naam bekend maken van de extra groep op woensdagmiddag en krijgen we bezoek
van de avonturen bus van MIK, met tal van leuke opdrachten en spellen.
Tijden:
14.00 uur tot 16.00 uur
Inschrijven: Vanaf 13.45 uur
Kosten:
€1.00 per persoon
Alle groepen
Ook de ouders zijn van harte welkom om een kijkje te komen nemen.

Woensdag 11 september:

Speeltuin Fort Willem

*VOORAF AANMELDEN*

Een middag heerlijk vertoeven in de leukste speeltuin van Maastricht: Fort Willem.
Aanmelden en betalen kan t/m dinsdag 10 september 18.00 uur
VOL = VOL !!
Vertrek bus:
Terug in de wijk:
Kosten:

13.30 uur
Tussen 17.10 en 17.20 uur
€2.00 per persoon

** GRATIS DEELNAME VOOR KINDEREN DIE GEHOLPEN HEBBEN BIJ DE VORIGE LEGE FLESSENACTIE **

Meenemen:
Alle groepen

Je mag een lunchpakketje meenemen en wat zakgeld. We gaan NIET zwemmen!

Vrijdagavond 13 september: Lege flessen-inzamel-actie
Meer info in de aparte flyer!

Woensdag 18 september:

Culinaire wandel-speurtocht met picknick

Een culinaire speurtocht waarbij we onderweg allerlei lekkernijen verzamelen voor de picknick.
Weet jij met je groepje alles te verzamelen voor de picknick?
Tijden:
Inschrijven:
Kosten:
Groepen:

14.00 uur tot 17.30 uur
Vanaf 13.45 uur
€1.50 per persoon
4-6 jaar en 7-9 jaar 9+ groep heeft een eigen te gekke speurtocht!

Woensdag 25 september:

Creatieve doe-middag

Een middag vol met creativiteit. We gaan allerlei mooie workshops doen en mooie dingen maken.
Tijden:
Inschrijven:
Kosten:
Groepen:

14.00 uur tot 16.00 uur
Vanaf 13.45 uur
€1.00 per persoon
4-6 jaar en 7-9 jaar 9+ groep heeft een apart programma in de wijk: info volgt!

Voor meer informatie en aanmelden kun je terecht bij:
Trajekt Noord-West, Roy Hulst, Malbergsingel 70 (CMM), roy.hulst@trajekt.nl,
Tel : 06-11387326, www.trajekt.nl op facebook via Roy Hulst Trajekt

