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NIEUWSBRIEF DECEMBER 2017
OKids kerstvakantie

Overige activiteiten

Een jaar vol Jungle avonturen wordt Hier volgt het overzicht van de
afgesloten met een gezellige
komende activiteiten.
kerstactiviteit.
Een spannende gymopstelling 's
ochtends met de favoriete gymdocent
van Oldenzaal, 's middags knutselen
en de OKids Bingo en we sluiten af
met de selectie van het thema voor
2018!

Wat: OKids kerstvakantie
Waar: Gymzaal van de Windroos
a/d Larikstraat 11

29 december

OKids kerstvakantie

8 januari

Start stem 10-daagse

25 januari

Uitslag tweede ronde

Appeltjes van Oranje

We hopen ook volgend jaar weer op een
leuk thema te draaien. Jullie mogen mee
kiezen tijdens de kerstvakantie. Jullie
hebben masaal thema's voorgesteld en nu
kan er gestemd worden op de volgende 5
thema's:
1. Ruimte avonturen
2. De vijf legendes
3. Unicorns
4. Rond de wereld
5. Geheime agenten

Stichting OKids is samen met 39
andere Nederlandse organisaties in de
running voor een Appeltje van Oranje. Stemmen kan tijdens de kerstvakantie op

Van 8 t/m 17 januari is de stem 10daagse en hopen we op uw stem te
Wanneer: Vrijdag 29 december van mogen rekenen.
Dit kan t.z.t. via
10:00 uur tot 16:00 uur
http://stem.oranjefonds.nl
Kosten: 2 euro p.p. (4-12 jaar)

Opgeven kan via
www.oldenzaalkids.nl
(klik op 'kerstvakantie')

Thema 2018

vrijdag 29 december!
Nieuwe projecten
Er worden nieuwe dingen uitgeprobeerd
binnen OKids. Via deze nieuwsbrief staan
regelmatig voorbeelden in de spotlight!

Financiële acties

We hopen dat het jaar 2018
minstens net zo succesvol is als dit
jaar.

Het organiseren van activiteiten kost geld
en aangezien wij normaal gesproken
zonder sponsoren en subsidies draaien is
dit er niet altijd.
Wij zijn nog altijd op zoek naar sponsoren,
of ouders en kinderen die mee willen lopen
met financiële acties, zoals de Oranjefonds
collecte en de Grote Clubactie.
Voor meer informatie, stuur een e-mail
naar ken@oldenzaalkids.nl of bel met
06-22880760.

Denkt u aan zaalschoenen en een
lunchpakketje tussen de middag?

Alvast de beste wensen voor het
nieuwe jaar!

Nieuwsbrief

OKids punten

Facebook

Wees als eerst op de hoogte van de
laatste nieuwtjes en schrijf u in
voor de nieuwsbrief via
www.oldenzaalkids.nl

Het is nu ook mogelijk om vanaf 3
verzamelde OKids punten op papier te
sparen. Dan houden wij op papier
voor u bij hoeveel punten uw kind
gespaard heeft en hoeft u niet bang
te zijn de punten
kwijt te raken. Voor vragen stuur
gerust een e-mail.

Volg ons via Facebook via
www.facebook.com/oldenzaalkids

Vrijwilligers gezocht!
Interesse? Neem contact op!

Mee kletsen over wat we zoal doen?
Wordt lid van de OKids groep en klets
mee:
https://www.facebook.com/groups/141
0357439216915/

Stichting OKids, Klompenmaker 22, 7577 TL Oldenzaal, KVK: 58138145, info@oldenzaalkids.nl

