
rooster club it heidenskip seizoen 2016-2017 

 

vrijdag club  gr, 3,4,5,6,7, en 8   18.30 – 19.45 

  1e week allen | 2e week gr 3,4,5 | 3e week gr 6,7,8 

  peuter - kleuters 1e v/d maand  14.00 – 15.30  

     

afspraak, alleen laatste 10 min rennen en spelen, voetballen in de grote zaal! 

 

2016   welke groep   wie leiding 

 

2 sept   allen    - 

  kleuterclub   Jitske + ? 

 

9  sept   gr 3,4,5   Martje + Wietske 

 

16 sept  gr 6,7,8   Hinke + Wilma 

 

23 sept  allen    Jolle + Martje; piratenschat zoeken op het eiland 

      Remmelt + Sijtske ( evt.  een ouder wie ?)  

 

30 sept  gr 3,4,5   naar de boerderij fam. Fouke De Vries 

      Anna ? + Wilma + Remmelt 

 

7 okt   allen    Jitske + Sijtske ; Filmavond  

  kleuterclub   Jitske + …….. Filmmiddag  

 

14 okt  gr 6,7,8   Martje + Wietske 

 
21 okt   herfstvakantie   geen club 

 

28 okt   gr 3,4,5   Marqueritte + Wilma 

  

4 nov  gr 6,7,8   Hinke + Anke 

  kleuterclub   Anna + ………. 

 

11 nov  allen    sintmaarten – leiding kinderkerk 

 

18 nov  gr 3,4,5   Martje + Wilma 

 

25 nov  gr 6,7,8   Marqueritte + Remmelt 

 

2 dec  allen     Sinterklaas vieren, wie?    

      ook kleuters!  

 

9 dec  gr 3,4,5   Gerbrich + Sijtske 

 

16 dec  gr 6,7,8   Etty + Wietske 

 

23 dec  allen    Els + Anke - spelletjesavond 



 

 

 

 

 

2017  welke groep   wie leiding 

 
30 dec  kerstvakantie   - geen club 

6 jan  kerstvakantie   - geen club  

    

13 jan  allen    biljart-, dam en schaakavond – Els + Remmelt

  kleuterclub   Yvonne + ……… 

 

20 jan  gr 3,4,5   Marqueritte + Wietske 

 

27 jan  gr 6,7,8   Marten Groenhof, Pieter Haanstra (schaatsen)  

 

3 febr  allen    trainen in de grote zaal door fierljeppers  ? 

  kleuterclub   …….. + …………. Spelletjesmiddag in de zaal ? 

 

10 febr  gr 3,4,5   Hinke + Anke 

 

17 febr  gr 6,7,8   Marqueritte + Remmelt   

 
24 febr   voorjaarsvakantie  geen club  

 

3 mrt  allen    Martje + Wilma 

kleuterclub   Anna  + ……… 

 

 

10 mrt  gr 3,4,5   Marqueritte + Wietske 

   

17 mrt  gr 6,7,8   Gradus + Wietske  - timmeren 

 

24 mrt  allen    palmpasen stokken maken leiding kinderkerk 

 

31mrt  gr 3,4,5   Gerbrich + Sijtske 

   

7 apr  gr 6,7,8   Kees vd Beek + Remmelt : vissen  

kleuterclub   Lammetjes kijken Engelsma ? Martje + Yvonne 

      (dan kijken of het kan bellen met Herma) 

 
14 apr  -    Geen club – goede vrijdag 

  

21 apr  allen    excursie 3 molens it H’skip met Jan Stoel 

oudste kids fietsen, jongsten auto Jitske + (een 

ouder vragen, wie?) 

   

28 apr  allen     afsluiting- Ergens naar toe. (nog regelen) 

 

 

vanaf mei 2017  is club voor dit seizoen weer klaar 


