Annemiek, Renate en Silvia, drie moeders van drie verschillende scholen,
hebben, gesteund door alle bovenstaande partijen, een kernteam en
verschillende vrijwilligers het initiatief “Kidshonk Zuid” opgestart. Sinds juli
2017 zijn wij officieel een stichting met nu als bestuursleden Silvia, Pia en
Marieke.
Graag willen we kinderen van de verschillende scholen met elkaar verbinden. Op
deze manier willen we de wijk Bovenkarspel-Zuid weer een leuke betrokken wijk
maken met mooie faciliteiten voor kinderen.
Alle kinderen in Bovenkarspel-Zuid in de leeftijd van 4 tot en met 12 zijn na
schooltijd welkom op onze locatie in de Wendel (de gymzaal van de Molenwiek
en gymzaal de Helt en de Gideon zijn onze alternatieve locaties). We organiseren
leuke activiteiten voor kinderen, bijvoorbeeld in samenwerking met sportclubs of
overige verenigingen. Maar organiseren ook regelmatig knutsel- of
spelletjesmiddagen.
Voor dit initiatief hebben we veel vrijwilligers nodig om de wekelijkse
activiteitenmiddag te kunnen garanderen en om het werk goed te kunnen delen.
We zoeken ook actieve vrijwilligers voor het kernteam. Het kernteam is eindverantwoordelijk voor het Kidshonk. Zij organiseert en evalueert de activiteitenmiddagen. Zij vertegenwoordigen het Kidshonk en regelen dat wat nodig is.
Daarnaast zoeken we nog +/-10 vrijwilligers die we meerdere keren per jaar
kunnen inplannen als begeleider, die de kinderen verwelkomt en ze een leuke
huiselijke tijd bezorgt met fruit of bijvoorbeeld een koekje en limonade. Iemand
die tijdens de middag een lid van het kernteam en wellicht een workshopbegeleider en de kinderen ondersteunt bij o.a. het knutselen of het sporten.

Samen spelen
Samenzijn
Samen bewegen
Samen leren
Nederlandse taal
Leuke activiteiten
Kennismaken met
Sporten en hobby’s
Verbinden
Een tweede thuis
Iedereen is welkom

Tot slot zoeken we veel mensen die iets goed kunnen, die een passie (hobby)
hebben. Iets groots of kleins dat leuk is om de kinderen mee te vermaken, in de
vorm van een workshop, een informatieve middag of een sportieve middag.

Doe je mee?
Naam: ____________________________________
School*: ____________________________________
Telefoonnummer (mobiel): _____________________

Help ons en de kids!
Doe wat je leuk vindt
Op het moment dat je kunt.
Word vrijwilliger!

Ik heb interesse in een rol:

□ in het kernteam □ als periodiek begeleider

□ als specifieke activiteit/workshopbegeleider

Ik kan goed: ______________________________________[ook invullen voor een rol in het kernteam]
in) en mail naar info@kidshonkzuid.nl

Geef dit formulier terug aan een van de Kidshonk Zuid vrijwilligers. Of (scan

Help je ons om van Kidshonk Zuid een succes te maken?

Mijn hobby/passie is: _______________________________________________________
Op de volgende dagen zou ik kunnen helpen**:

□ maandag □ dinsdag □ woensdag
Ik kan van**

□ donderdag

□ vrijdag

□ +/- 14.00 tot +/- 16.00 □ +/-15.00 tot +/-17.00 uur □ Ik kan ook op andere tijden

Tip extra vrijwilliger voor het kidshonk:

Naam: _____________________________

Telefoonnummer (mobiel): ____________________
* Indien van toepassing **Momenteel hebben we op de dinsdag en de donderdag en soms op de vrijdag onze activiteitenmiddagen.
Meestal is de middag van 14.00-16.00 uur of als de activiteit wordt georganiseerd op de Gideon (5x) dan is de middag van 15.15 tot
17.00 uur. Kernteamleden vergaderen eens per maand en kunnen helpen in de organisatie en de communicatie op andere tijden.

