Kom je ook deze zomer naar Magisch Jeugddorp?
maandag t/m vrijdag van 27 juli t/m 7 augustus 2009
voor kinderen van 6 - 12 jaar
Kijk voor meer informatie op www.libertasleiden.nl

ZOMERVAKANTIE
ACTIVITEITEN
KINDERWERK NOORD
SLEUTELDROP
juli / augustus 2009

Meer informatie?
Libertas Leiden Kinderwerk Noord / Sleuteldrop
tel.
5223756 / 06-5581 6935
e-mail sleuteldrop@libertasleiden.nl
en bij de kinderwerkers op het Sleuteldropplein

INDIANENDORP
SLAAGHWIJK

INDIANENDORP
NOORD en de KOOI

Op vakantie in je eigen wijk.
Want in de speeltuin kun je naar het
INDIANENDORP.
Tipi’s (indianententen) bouwen,
dromenvangers maken, hoofdtooien en kettingen maken,
speerwerpen, en natuurlijk is iedere indiaan geschminkt.
Het wordt echt leuk, doe je mee?

Ook in Noorderkwartier en de Kooi kun je
vakantie vieren! Voetbalvereniging Roodenburg gaan we
ombouwen tot een INDIANENDORP.
De strijdbijl is opgegraven. Het opperhoofd komt de kinderen,
die naar het indianendorp komen, vragen of ze hem mee willen
helpen de strijdbijl weer terug te vinden en te begraven.
Want niemand wil oorlog!!!
In het dorp krijg je opdrachten, zoals het verzinnen van een
strijdlied, speerwerpen of pijl en boog schieten.

Voor wie?
Voor alle kinderen van 6-12 jaar uit Noord,
Kinderen uit de Slaaghwijk hebben voorrang.
Wat kost het?
Leden van Sleuteldrop en Merendroom betalen
€ 3,- niet-leden betalen € 5,Wanneer?
Woensdag 15 juli 10-18 uur
Donderdag 16 juli 10-14 uur
Opgeven
in buurtcentrum Op Eigen Wieken en in speeltuin Merendroom.

FAMILIEUITSTAPJE naar
FAMILIEPARK DRIEVLIET
Voor wie?
Voor alle kinderen en ouders 4-12 jaar uit de
Slaaghwijk
Wat kost het?
Leden van Sleuteldrop en Merendroom
betalen
€ 15,- niet-leden betalen € 20,Wanneer?
Vrijdag 17 juli van 9.30-18.00 uur
Opgeven
in buurtcentrum Op Eigen Wieken, Valkenpad 5 en in Speeltuin
Merendroom

Voor wie?
Voor alle kinderen van 6-12 jaar uit Noord,
Kinderen uit Noord en de Kooi hebben voorrang.
Wat kost het?
Leden van Sleuteldrop betalen € 3,- niet-leden betalen
€ 5,Wanneer?
Woensdag 19 augustus 10-18 uur
Donderdag 20 augustus 10-14 uur
Opgeven
in buurtcentrum ’t Spoortje

FAMILIEUITSTAPJE naar
DUINRELL
Voor wie?
Voor alle kinderen en ouders 4-12 jaar uit
Noord en de Kooi
Wat kost het?
Leden van Sleuteldrop betalen € 15,niet-leden betalen € 20,Wanneer?
Vrijdag 21 augustus van 9.30-18.00 uur
Opgeven
in buurtcentrum ’t Spoortje, Bernhardkade 40
Meer informatie?
Libertas Kinderwerk Noord tel. 5223756 of 06-5581 6935

