Het jeugdwerk is alweer begonnen met de
voorbereidingen voor de vakantie eind april.
Denk jij mee over het volgende
Er zijn al een paar activiteiten bekend,
vakantieprogramma?
wij gaan namelijk naar JumpXL,
Eind april is de volgende vakantie. Heb je een leuk idee voor een
de speurtocht staat weer op het programma
activiteit voor de onderbouw? Laat het dan weten via een mailtje
en daarnaast zal er ook de finale van de
(voor 22 maart) naar leonie.rijkens@wij.groningen.nl dan gaan
buurtbattle zijn. Zie volgende pagina voor meer
wij kijken of we jou idee mee kunnen nemen in het programma!
informatie over de buurtbattle. Verdere informatie
over het vakantieprogramma zal volgen. Houd hiervoor ook onze facebookpagina
‘Wij Beijum Jeugdwerk’ in de gaten of meld je via leonie.rijkens@wij.groningen.nl voor een update via mail.

De inlooptijden voor Studio CC zijn
veranderd.
In Studio CC zijn we in maart bezig met het
thema vogels. Wij gebruiken hiervoor
onder andere powertex. In april gaan wij
bezig met het thema huis & tuin. Je hoeft
je niet op te geven voor Studio CC. Dus
kom een keertje kijken en neem vriendje
of vriendinnetje mee!
De activiteit is gratis en je krijgt fruit en
drinken.

FC Groningen Buurt Battle 2017
De FC Groningen Buurt Battle is een project voor
jongens en meisjes van 10 t/m 15 jaar. Het maakt
hierbij niet uit of je wel of niet kan voetballen! Het
duurt 6 weken en bestaat uit trainingen, partijtjes
voetballen en buurt bijdrages. Uiteindelijk zullen er
twee wijkteams gevormd worden, die naar de finale
gaan. Eén team van 10 t/m 12 jaar en één team van 13
t/m 15 jaar. Je komt in het wijkteam door zoveel
mogelijk punten te scoren met sportiviteit, fairplay en
inzet. De teams uit de 12 deelnemende wijken zullen
het tegen elkaar opnemen in de finale op woensdag 26
april in Groningen. Tijdens de FC Groningen Buurt
Battle ontmoet je spelers en trainers van FC Groningen
en misschien word jij wel gezien door een scout van FC
Groningen! Bij een buurt bijdrage moet je bijvoorbeeld
denken aan geld inzamelen voor een goed doel, een
(sportieve) activiteit organiseren, opruimen van de
buurt etc.

Activiteit

Kick Off (10 t/m12 jaar)
Kick Off (13 t/m 15 jaar)
Buurt Battle training
Finale

Plaats
Sporthal
Stoepemaheerd
Sporthal
Stoepemaheerd
Sporthal
Stoepemaheerd
Corpus den
Hoorn

Datum
Donderdag 9 maart

Tijd
15:30 -16:30 uur

Donderdag 9 maart

15:30 – 16:30 uur

Donderdag 16, 23, 30 maart
en 6, 13 en 20 april
Woensdag 26 april

15:30 – 16:30 uur
14:00 – 17:00 uur

De winnaars en de finale
Allereerst zal jij je in het wijkteam moeten spelen, zodat je jouw wijk kunt vertegenwoordigen in de
finale. De twee wijkteams die de FC Groningen Buurt Battle winnen en het wijkteam dat zich op maatschappelijk
en sportief gebied het meest heeft ingezet, krijgen een VIP Wedstrijdarrangement voor de wedstrijd
FC Groningen – PSV op zondag 7 mei 2017!

Opgeven
Ben jij tussen de 10 en 15 jaar, houd je van voetbal en wil jij elke week meedoen met de Buurt Battle?
Geef je dan meteen op via
www.fcgroningen.nl/buurtbattle
Als je je opgeeft moet je elke week komen. Voor meer informatie kun je terecht op bovenstaande site.
Na opgave ontvang je meer informatie zoals hoe je punten verdient, waar we bij slecht weer spelen en
op welke Facebookpagina het laatste nieuws staat. Je kunt tijdens de Kick Off gewoon langskomen, hiervoor hoef je je niet
op te geven. Op de Kick Off kun je je ook nog ter plekke aanmelden voor de Buurt Battle. Let op:
Er mogen max. 30 kinderen aan meedoen en vol=vol! Dus wees er snel bij!

Vrag en of opm erk ing en? Neem contact op m et Léonie R ijkens ( leonie.rijk ens @wij.g roning en.nl of 0652306338)
Er worden f oto’s v an de activ iteiten g eplaats t op facebook . Geen toestemm ing ? G eef dit aan bij de aanmelding!

