Secretariaat:

Mariska de Kleijn-Heinen
Molenstraat 55
5366 BT Megen
secretariaat@jbmegen.nl
IBAN nummer: NL50 RABO 0132 8921 62

Hallo kinderen uit Megen,
Het nieuwe schooljaar is weer begonnen en dat betekent dat wij ook weer met een nieuw seizoen
van de jeugd gaan beginnen! Wij hebben er al heel veel zin in! En jij?!
We gaan er een super leuk en gezellig jaar van maken met z’n allen. De samenstelling van de
groepen is ongewijzigd: groep 3/4, groep 5/6 en groep 7/8. De tijden en dagen waarop de
jeugdavonden zijn, lees je hieronder.
De jeugd is voor alle kinderen uit Megen van groep 3 t/m groep 8 van de bassischool. Zit je niet
in Megen op school maar woon je wel in Megen, dan mag jij ook natuurlijk bij de jeugd!
Wat doen wij allemaal op de jeugdavonden: we organiseren een creatieve workshop, doen een
leuke activiteit of gaan sporten. Ook is er wel eens een avond dat we met alle groepen
gezamenlijk een activiteit of workshop hebben. Genoeg te beleven dus!
De groepen worden begeleid door meerdere jeugdleiders, zowel ervaren als nieuwe. Met z’n allen
bedenken we steeds weer andere leuke ideeën zodat elk jaar weer vernieuwend en gezellig is.
Als grandioze afsluiter van het jaar mag je mee op jeugdkamp (laatste week van de
schoolvakantie). In die week gaan we o.a. sporten, zwemmen, de bossen in, winkelen en dagjes
weg, natuurlijk blijven we er ook de hele week slapen! Kortom, één week feest!
Wij hopen dat jij ook dit jaar weer lid wordt van de jeugd!
Als je lid wilt worden, kun je je opgeven door de ingevulde opgavebrief in te leveren bij Mariska
de Kleijn-Heinen, Molenstraat 55. In verband met de voorbereidingen, willen wij je vragen om je
op te geven vóór vrijdag 23 september. Twijfel je nog? Neem dan contact met ons op en kom
de eerste avond proefdraaien. Zo kun je zelf ontdekken hoe leuk het is om lid te zijn van de jeugd.
De contributie voor het seizoen 2022/2023 bedraagt € 30,-.
Het nieuwe jeugdseizoen gaat van start op dinsdag 4 en woensdag 5 oktober.
De groepen draaien de jeugdavond op het Sportpark Den Heuvel (kantine of gymzaal) op:
Groep 3 & 4:
dinsdagavond
van 18.00 uur tot 19.00 uur
Groep 5 & 6
woensdagavond
van 18:30 uur tot 19:30 uur
Groep 7 & 8:
dinsdagavond
van 19.00 uur tot 20.00 uur (sport)
van 19.15 tot 20.15 uur (activiteit)
Het programma, de tijden en nog meer informatie kun je vinden op de website van de jeugd:
www.jbmegen.nl en voor meer informatie kun je ook via de mail contact opnemen met
Mariska de Kleijn-Heinen, mailadres: secretariaat@jbmegen.nl
Het bestuur en alle jeugdleiders hopen jou welkom te heten in het nieuwe jeugdseizoen!

Secretariaat:

Mariska de Kleijn-Heinen
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Opgavebrief
Invullen, ondertekenen en inleveren!

Naam
Ouder / verzorger van

Groep

Geboortedatum kind
Adres
Postcode
Telefoonnummer

Plaats
(0412)

Nederland

(06)

E-mailadres

Door ondertekening van deze opgavebrief geeft u toestemming aan Stichting Jeugdbelangen Megen om u
een betaalverzoek van € 30,00 te sturen voor het voldoen van de contributie voor het seizoen 2022/2023.
Het betaalverzoek zal eind oktober worden verstuurd via Whatsapp door onze penningmeester
(Corine van de Camp, 06-12776599).
Daarnaast vragen wij u om een keuze te maken ten aanzien van ons (Social) Media beleid.
Graag alles aankruisen waar u het mee eens bent.


Hierbij geef ik toestemming om foto’s en/of video’s van mijn/onze zoon/dochter te delen
via WhatsApp in de groeps-app van de ouders met leiding.



Hierbij geef ik toestemming om foto’s en/of video’s van mijn/onze zoon/dochter te
gebruiken voor de Facebookpagina van Stichting Jeugdbelangen Megen (besloten groep).



Hierbij geef ik toestemming om foto’s en/of video’s van mijn/onze zoon/dochter te gebruiken
voor social media zoals bijvoorbeeld Facebook en/of Instagram.



Hierbij geef ik toestemming om foto’s en/of video’s van mijn/onze zoon/dochter te gebruiken
voor Magus tv en/of Keiennieuws.



Ik geef geen toestemming.

Plaats en datum

Handtekening ouder/verzorger

