Jeugd Hobby Centrum –nieuwsbrief nr. 1-2018
Beste ouders van harte welkom!
ste
Hierbij ontvangt u de 1 nieuwsbrief van onze nieuwe afdeling Jeugd Hobby Centrum (JHC) Mill.
Wij hebben van u een bericht ontvangen dat uw kind(eren) geïnteresseerd zijn om actief mee te gaan doen bij het JHC. Het aantal
ontvangen reacties en aanmeldingen heeft ons positief overvallen. We kunnen maximaal 50 kinderen een paar leuke uren bezorgen.
Inmiddels zijn bij de voorinschrijving al 40 aanmeldingen binnen gekomen. Dus we lopen zeer snel vol.
Uw kind ( kinderen) zijn verzekerd van deelname. We krijgen nu vele vragen en dat is te begrijpen. Het is een nieuw concept zowel
voor ons, als voor u als ouders. Om u op de hoogte te houden van het laatste nieuws en mogelijke nieuwe ontwikkelingen gaan we u
regelmatig bijpraten via deze digitale nieuwsbrief.















We hebben de meeste aanmeldingen binnen gekregen via email adres jeugd@seniorenhobbycentrum.nl De bedoeling is
om voortaan aanmeldingen te doen via Sjors Creatief > https://www.sjorssportief.nl/activiteit/46195/creatief-keuzemenu.
Deze site is nog niet optimaal, maar we zijn bezig om deze te updaten. Op 10 oktober is deze wel goed te gebruiken.
Binnenkort gaan we ook starten met een eigen jeugdsite: www.jeugdhobbycentrum.nl
Op dinsdag 30 oktober gaan we om 14.30 uur starten. De opening, “het startschot”, zal gedaan worden door de jeugd
gemeenteraad van de gemeente Mill (10 leden). We zouden het leuk vinden als u de opening ook bijwoont.
De kinderen krijgen dan te horen in welke groep (hout-boetseren-creatief-tekenen of schilderen) zij mee kunnen doen.
ste

We proberen zoveel mogelijk de 1 voorkeur keuze aan te houden. Niet uitgesloten is dat de kinderen die middag actief
zijn bij een andere groep. We kunnen maar maximaal 10 kinderen bij één hobby (keuze) groep plaatsen.
Voor herkenning zal ieder kind een naamplaatsje krijgen met de voornaam. We hebben al vele namen en adressen, maar
lang niet allemaal. Graag zouden wij deze van u willen ontvangen evenals een telefoonnummer. Mocht er zich een
calamiteit voordoen, dat we u weten te vinden. Aanmelding-contactpersoon bij het JHC is voor deze middagen Dhr. Jan
Hendriks Tel. 06.36044288.

Agenda JHC.
Dinsdag
Dinsdag
Vrijdag
Woensdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag

30 okt.
27 nov.
4 jan
23 jan
19 febr.
19 mrt.
16 april
14 mei

14.45-16.30
14.45-16.30
14.45-16.30
14.45-16.30
14.45-16.30
14.45-16.30
14.45-16.30
14.45-16.30

Start ( 8 bijeenkomsten) worden gezien als een proef
periode. Bij succes gaan we uitbreiden, dus meerdere
keren per maand.
Leiding hobby groepen:
 Hout: Frans Verheijen-Marius Willems
 Schilderen: Annemarie Leinarts - Jos Willems
 Tekenen: Tien v Tienen.
 Boetseren: Ans Kremers.
 Creatief: Ria v Breugel – Susanne Thoonen.
Locatie Hoogstraat 17 – 5451 BH Mill. Tel. 0485- 325822
( achter het gemeentehuis)

De kosten zijn in tegenstelling tot tekst van de uitgeven folder niet € 1, -, maar € 1,50. Dit is incl. materiaal bijdrage. Betaling
graag contant: per keer is mogelijk, ook voor een geheel seizoen = 8x € 1.50 = € 12,00. Aanmelding-betaling via Sjors
Creatief gebeurt automatisch.
Gemaakte werkstukken op die middag mogen de kinderen mee naar huis nemen. Een uitzondering zijn de werkstukken van
boetseren omdat die in de oven gebakken moeten worden.
Het JHC-SHC neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies,
onbevoegde toegang, ongewenst openbaarmaking en ongeoorloofd wijziging van uw gegevens tegen te gaan. JHC- SHC
beschikt over een privacy reglement. Mocht u bezwaren hebben dat er foto’s gemaakt worden van uw kind(eren) laat dit
ons weten.
We sluiten niet uit dat er in het begin fouten gemaakt worden, bedenk wij zijn geen professionele organisatie, alles wordt
gedaan door vrijwilligers
Tevreden, deel het met anderen - Verbeteringen, deel het met ons.
JHC wordt financieel mede mogelijk gemaakt door Rabobank Land v Cuijk &Maasduinen, het Oranjefonds en de gemeente Mill.

Nadere afspraken:
JHC is niet verantwoordelijk voor het komen en gaan.
De deur is open van 14.30 uur we stoppen exact 16.30 uur.
U mag even binnenlopen maar graag kort houden a.u.b.
Is er behoefte om iets speciaals te vertellen over uw
kind(eren) laat Jan dit even weten. Informatie blijft
vertrouwelijk.

JHC is een activiteit van Stichting Senioren Hobby Centrum.
Meer info: www.jeugdhobbycentrum.nl

