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Gelukkig nieuwjaar! 
Na de kerstvakantie zijn we weer fris en fruitig begonnen  
aan het nieuwe jaar. We wensen iedereen een gelukkig,  
gezond en positief 2017 toe.  

Kerstmusical 
De kinderen hebben tijdens onze kerstviering een prachtige musical neergezet in 
van Beresteyn. Het was fijn dat we samen kerst konden vieren. Alle kinderen 
waren betrokken bij het voorbereiden en uitvoeren van de voorstelling. Ieder op 
zijn of haar eigen manier. We kunnen terugkijken op een geslaagde voorstelling 
wat zeker voor herhaling vatbaar is. Complimenten aan alle kinderen.  
 

Agenda 

 19 januari 

Weekviering 

 2 februari 

Nieuwe 

weekbabbel 

 2 februari  

Weekviering 

Hartelijk gefeliciteerd 

In januari zijn de volgende leerlingen jarig, allen van harte gefeliciteerd! 

1 januari  Keano (TW)  18 januari Macy        (CH) 

2 januari Elon (TW)  18 januari Mike         (BH) 

2 januari Nusayb (BB)  20 januari Naomi      (DB) 

6 januari Leon      (CH)  26 januari Jeroen      (RP) 

6 januari Marieke (RP)  26 januari       Dinand     (CH) 

8 januari Ela         (BK)       29 januari          Sàrra      (BK) 

     31 januari Yusuf     (TW) 

Kies je sport 

Afgelopen week hebben de kinderen van de groepen 3 t/m 8 weer de  

folder van Kies je sport meegekregen. Dit is een project van het huis van  

de sport die het mogelijk maakt voor kinderen om bij diverse sport- 

verenigingen een aantal proeflessen te volgen.  

Bij dit project zijn strikte deadlines. In de brief (zie bijlage) staat dat de  

antwoordstrookjes uiterlijk 20 januari ingeleverd moeten zijn. Dit is ook 

echt de uiterste datum. Strookjes die later binnen komen worden door  

het Huis van de sport niet meer verwerkt. 

 

Penningmeester 
De OV is op zoek naar een penningmeester. We hopen dat iemand ons kan komen versterken op het gebied van de 
financiële administratie. Dit kan ook naast de andere activiteiten van de OV. Wilt u het penningmeesterschap op 
uw nemen dan kunt u zich aanmelden bij Ellen.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinderdisco Wijkvereniging Sorghvliet start met gemaskerd Nieuwjaarsbal 

Vrijdag 13 januari 2017 organiseert de wijkvereniging Sorghvliet  
een gemaskerd nieuwjaarsbal voor alle kinderen van Veendam  
en omstreken t/m 13 jaar in Zalenverhuur Sorghvliet om het  
nieuwe jaar 2017 swingend in te luiden. De populairste kinder- 
disco van Veendam staat dit keer in het teken het nieuwe jaar.  
Ook treedt ook de populaire streetdance-groep DivergentDC van  
Quantum Fit op tijdens het nieuwjaarsbal. Ze zijn derde geworden 
op de Nederlandse kampioenschappen afgelopen juni bij het  
Holland Animation Film Festival. Ook zij hebben speciaal voor het 
gemaskerd nieuwjaarsbal iets moois ingestudeerd. 
De zaal zal feestelijk en in stijl worden aangekleed. De deuren gaan 

open om 19:00 uur en duurt tot 21:30 uur. Elke kinderdisco lopen  

er rond de twintig vrijwilligers rond om alles in goede banen te  

leiden. De dresscode is gala, dus we hopen dat zoveel mogelijks  

kids in gala komen. Hieruit wordt ook de foto van de maand  

gekozen.Die krijgt dan een leuk prijsje. Net als altijd wordt het  

weer super gezellig. Foto’s zullen worden geplaatst op facebook.     

 

Nieuws van buitenaf 


