Play-In
Ook in 2020 gaan we weer een aantal Play-Ins organiseren en wel op de volgende data,
• 15 maart
• 19 april
• 7 juni
Van 10.00 tot 10.45 uur voor de kindjes van 2,3 en 4 jaar oud en
van 11.00 tot 11.45 uur voor de kindjes vanaf 5 jaar oud.
Inschrijven is verplicht dus graag aanmelden via stichtingjeugdactiviteitennunhem@live.nl

Paasactiviteit
Op paaszaterdag 11 april 2020 organiseert SJAN wederom een creatieve Paas activiteit!
Deze activiteit is bedoeld voor leden van SJAN, kinderen uit Nunhem of kinderen met
opa’s en oma’s uit Nunhem, en leden van alle Nunhemse verenigingen.
We gaan creatief bezig zijn deze ochtend
en hebben sjieke knutsels bedacht.
Aansluitend gaan we natuurlijk met zijn
allen paaseieren zoeken.
Maar voor het zover is, willen we weten
welke kinderen van plan zijn om te
komen.
Opgeven voor deze activiteit kan tot
uiterlijk 4 april a.s.
Dus niet te lang wachten en zet gelijk
deze datum in je agenda of kalender! Dit
in verband met het inkopen van
materialen en natuurlijk wil de paashaas ook weten hoeveel eieren hij nodig heeft in
Nunhem. Graag duidelijk aangeven of je alleen komt eitjes zoeken of ook komt knutselen.
Het knutselen vindt plaats in Gemeenschapshuis St. Servaas en begint om 10.30 uur.
Het is verstandig om oude kleren aan te trekken, want we werken met verf en plaksel!
Voor vragen, opmerkingen, suggesties en opgave (als vrijwilligers) kunt u terecht bij SJAN!
via email stichtingjeugdactiviteitennunhem@live.nl
Aan- of afmelden voor de nieuwsbrief kan eveneens via bovenstaand emailadres!

Papa’s en mama’s, opa’s en oma’s mogen hun (klein)kind natuurlijk een handje helpen.
Graag zelfs! Aansluitend, om ca. 11.30 uur gaan we op zoek naar Paaseieren in het bos
bij de St. Servaaskapel. Vergeet niet een mandje of iets dergelijks mee te nemen.
Hoe kun je je opgeven voor de Paasactiviteit?
Stuur voor 4 april een email naar: stichtingjeugdactiviteitennunhem@live.nl

Opruimdag
Kids van Nunhem, helpen jullie
SJAN op zaterdag 18 april om
Nunhem weer schoon te
maken? #opruimdag
We starten om 14.00 vanaf het
gemeenschapshuis! We eindigen
weer met iets lekkers! Mmmmm
Neem een volwassene mee als je
niet zelfstandig door het dorp wil of
kan, en meldt je aan via
stichtingjeugdactiviteitennunhem@live.nl
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