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VAN DE VOORZITTER 

 

Beste ouders, leden en leiding, 

 

Seizoen 2019/2020 was snel voorbij, wat had moeten eindigen met leuke clubavonden, pyamaparty, 

rollebol en tot slot met ons kamp in Wellerlooi eindigde al in maart door het coronavirus. Voor iedereen 

was dit een grote tegenvaller, kinderen die niet meer naar de club konden, leiding die van het een op het 

andere moment geen leuke spellen meer kon organiseren voor de kids, maar wat ons allemaal toch wel 

heel erg raakte was het feit dat we voor het eerst in de historie niet op kamp konden gaan. Dit was niet 

alleen voor de kinderen een teleurstelling maar ook voor de leiding die al vele jaren hun vrije tijd hieraan 

besteden viel dit heel erg tegen. 

 

Gelukkig gingen we niet bij de pakken neerzitten en hebben we nog een heel gezellige alternatieve 

activiteitenweek gehad in de week van het kamp, met spellen in het bos, aan het strandje, op het strandje 

en op het schoolplein hebben we gesport, gespeld, vossen gejaagd, vlotten gebouwd en noem maar op. 

Alle leiding die op wat voor manier zich hiervoor heeft ingezet hartstikke bedankt, ik was zeer verrast 

door de positiviteit van jullie allen. 

 

Voor het nieuwe seizoen gaan we er weer fris en fruitig tegenaan, aangezien we nog niet van corona af 

zijn zal dit wel met de inmiddels bekende regels zijn: 

• Handen desinfecteren bij binnenkomst, en als je tussendoor van buiten naar binnen komt 

• Leiding houd onderling 1.5 meter afstand 

• Leiding reinigt voor en na de club de deurklinken 

• Binnen doen we vooral rustige spellen. 

• We doen indien mogelijk zoveel mogelijk spellen buiten. 

Als we ons aan bovenstaande regels houden word het zeker weer een leuk seizoen met veel leuke 

activiteiten. 

 

Tot ziens bij Sirene99 

Luc Pelzer 

 

 

  



 
 

 

 

 

KENNISMAKINGSAVOND 

 

De ouders van de kinderen van groep 3 die dit jaar voor het eerst lid zijn en nog niet bekend zijn met 

het clubgebouwe zijn op de eerste clubavond  van harte welkom om even vóór de clubavond (18.45) 

in ons clublokaal rond te kijken en kennis te maken met de leiding en enkele aanwezige 

bestuursleden. U kunt uiteraard dan ook nog eventuele vragen aan ons stellen. (1ste keer is vrijdag 11 

september) 

 

 

CONTRIBUTIE 

 

De contributie voor seizoen 2020-2021 is vastgesteld op 55 euro en wordt midden oktober (indien 

aangegeven via een mailbericht) automatisch geïnd.  

 

 

REGELS EN GEBRUIKEN 

 

-Kom niet meer dan 5 minuten van te voren naar de club 

-Ga rustig het gebouw in en desinfecteer je handen. 

-De ouders worden verzocht de kinderen van groep 3 en 4 na de clubavond op te komen  

  halen. 

-Luister op de clubavond goed naar wat er gezegd wordt over de volgende (club)week. 

-Je krijgt op de clubavond vaak een briefje mee over bepaalde activiteiten of organisatorische  

 zaken. Lees dat briefje zelf en geef het thuis aan je ouders af. 

-Neem geen snoep mee naar de club. Als je dat wel doet, zorg dan dat je genoeg bij je hebt,  

  zodat je iedereen iets kan geven. 

-Het is niet verplicht om op je verjaardag uit te delen, het mag wel. 

-Als je een keer niet kan komen, meld je dan af bij de hoofdleid(st)er, telefonisch of via de app. 

-Als er tijdens een clubavond iets uitgelegd wordt, probeer dan even stil te zijn en te luisteren. 

-Als leden niet goed luisteren of iets uithalen wat niet door de beugel kan, kunnen ze door de  

  leiding naar huis gestuurd worden. Een van de leid(st)ers zal na de clubavond de ouders even  

  inlichten over de reden. 

-Schade die opzettelijk wordt toegebracht aan het clubgebouw of aan de spullen die erin staan,  

  zal door de leden zelf betaald moeten worden. Ben dus altijd voorzichtig met materialen en  

  het gebouw. 

- Als we de rijksweg oversteken, wacht dan altijd (met of zonder fiets) voor het fietspad. De  

  leid(st)ers zullen je precies vertellen wanneer je over mag steken. 

-Mobiele telefoons mogen niet mee naar de club, en moeten dus thuis blijven. 

 

 

 

 


