Corona Nieuwsflits
Activiteiten Jeugdwerk tot
aan de Zomervakantie

Jeugdwerk Nieuwsflits juni/juli 2020

We gaan weer beginnen!
Na een lange periode van onzekerheid rondom het coronavirus is er nu eindelijk een
moment aangebroken dat er ruimte ontstaat voor jeugd om weer wat meer invulling te
geven aan de vrije tijd. De scholen zijn in volle gang en enkele sportclubs starten weer op.
Ook het Jeugdwerk van Trajekt heeft niet stil gezeten. In de afgelopen weken waren veel
kinderen blij met de wekelijkse werkboekjes of deden mee aan de verschillende rubrieken
van Trajekt Jeugdwerk Online. De spelshows Crazy Games Online, de Heppie Kahoot Quiz en
Prijsje Rijk waren zeer in trek. Maar ook rubrieken over Palmpasen, de Dodenherdenking,
Meidenklets, Duizendpoot, Sport Actief en thuis op stelten werden goed bekeken op
facebook en instagram. Ook de spannende series van Oonder Drök werden goed bekeken op
youtube. Op deze manier hielden we contact en probeerden er samen toch een fijne
periode van te maken. Nu is er wat meer ruimte om activiteiten te gaan doen. Helaas nog
niet binnen maar wel buiten en dat gaan we doen met leuke sport, spel en
bewegingsactiviteiten in de buitenlucht op verschillende locaties in de wijk. Op Dinsdag en
woensdag zijn de activiteiten voor alle jeugd. Je hoeft dus geen lid te zijn. Op de vrijdag
alleen voor leden van de Happy Kids. Op Dinsdag gaan de Sportcoaches aan de slag met
Buurtsport, op woensdag is er de Vrije Instuif en de Meidengroep La Signora’s en op de
vrijdag de vier groepen van de Happy Kids. Alle activiteiten vinden buiten plaats in
aangepaste vorm en binnen de richtlijnen van het R.I.V.M. Samen proberen we er iets van
te maken. Omdat alle programma’s buiten plaatsvinden zijn de activiteiten gratis en hoeft er
geen entree betaald te worden. In deze nieuwsflits alle informatie per groep of club. Lees
goed want de tijden en indelingen zijn in deze periode heel anders dan normaal. Samen
proberen we er het beste van te maken. Haw Pin!

Inschrijfformulier:
Wij verzoeken alle ouders/verzorgers/kinderen om eenmalig het inschrijfformulier in te
vullen op het einde van dit boekje. Op deze manier hebben wij de juiste gegevens van uw
kind bij de hand en kunnen wij tevens de gegevens van uw kind checken op volledigheid.
Enkele adressen en telefoonnummers kloppen niet meer waardoor wij ons bestand willen
updaten. Door het invullen van het formulier geeft u ook toestemming voor het maken van
foto’s die wij zullen gebruiken op onze pagina’s van de website en sociale media. Het is
verplicht een formulier in te vullen en in te leveren. Anders mag uw kind niet deelnemen.
Dit formulier kunt u afscheuren en meenemen op één van de eerste clubbijeenkomsten.

Wil je deze nieuwflits niet meer ontvangen? Laat het ons weten via www.happykidsclub.nl

Corona Spelregels:
Toegevoegd aan dit boekje zijn de spelregels die nu gelden voor jeugd binnen Trajekt. Wij
proberen deze regels na te leven. Zoals u leest is toiletgebruik niet toegestaan. Aangezien de
toiletten in onze ruimte meteen bij de ingang te vinden zijn is dit bij ons wel mogelijk maar
alleen als kinderen hoge nood hebben. Deze toiletten worden na iedere bijeenkomst weer
opnieuw gedesinfecteerd. Toch willen wij u vragen om kinderen vooraf nog thuis naar het
toilet te laten gaan. Graag ook thuis voor- en na afloop van de club de handen wassen. De
kinderen wassen tijdens de activiteit hun handen met een desinfecterend doekje die ze na
daarna meteen weggooien. Tijdens de activiteit ontvangen de kinderen ranja uit een
kartonnen bekertje. Ze mogen dit zelf pakken via de ranjabar waar ze zelf een bekertje
kunnen aftappen. De ranjabar wordt telkens opnieuw ververst en gedesinfecteerd.
Nogmaals lees alle spelregels en samen maken we er een mooie periode van. Haw Pin!

Jeugdwerk Online:
In deze coronaperiode hebben we al veel gedaan op sociale media. Programma’s als Crazy
Games Online, De Heppie Kahootquiz en Prijs Je Rijk waren enorm succesvol. We gaan deze
online programma’s afschalen maar niet stop zetten. Bij slecht weer gaan de clubs niet door
en daarom is er op sociale media nog iets te doen waaraan kinderen interactief kunnen
meedoen. Enkele jeugdigen worden ook betrokken bij de verdere uitwerking van deze
programma’s. Vanaf 6 juni verhuist “Prijs Je Rijk” naar de zaterdagavond met 6 extra lange
afleveringen om 19u. Het meidenprogramma Meidenklets komt terug op woensdagavond
om 19u met 6 nieuwe afleveringen. Vanaf 5 juni keert “Mijn Top 5” terug met 6 afleveringen
op de donderdagavond om 19u. De live programma’s op dinsdagavond en vrijdagavond
zoals de Crazy Games Online en de Heppie Kahoot Quiz worden ingezet en uitgezonden bij
slecht (regen)weer. Is het mooi weer op die dagen dan zijn er clubactiviteiten in de wijk op
die dagen. Voor de jongsten is er ook een slecht weer programma op vrijdag. Het nieuwe
programma “Heppie Dinges” wordt dan uitgezonden om 18.30u. Filmen en montage zijn in
handen van Jonas Sapury. Waarvoor grote dank.

Overzicht Online programma’s:
Maandag:
TrajektTikTok vanaf 19.00u
Dinsdag:
Crazy Games Online om 18.30u (alleen bij regenweer)
Woensdag: Meidenklets vanaf 19.00u
Donderdag: Mijn Top 5 vanaf 19.00u
Vrijdag:
Heppie Dinges vanaf 18.30u (alleen bij regenweer)
Vrijdag:
Heppie Kahoot Quiz vanaf 19.45u (alleen bij regenweer)
Zaterdag:
Prijs je Rijk vanaf 19.00u

Happy Kids op vrijdag (alleen leden):
Picollo’s: clubavond in de tuin van de Speelpan / Maris Stella
Aartshertogenplein 25 (ingang poort naast het kerkje)
17.30u – 19.00u
De picollo's gaan de komende weken tot aan de zomervakantie buitenprogramma's
aanbieden voor leden van de Happy Kids
Verzamelen via de buitenpoort van de Speelpan (ingang naast de kerk). Graag op tijd
verzamelen om 17.30u (geopend vanaf 17.30u en niet eerder). Ouders mogen niet mee naar
binnen. Om stipt 19u is de clubavond afgelopen. Kinderen dienen op tijd opgehaald te
worden bij de poort.
De vaste begeleiders zijn aanwezig van de Picollo's en Donderstenen. Kinderen hoeven geen
entree te betalen. De activiteiten zijn gratis. . Bij een regenbui kan er geschuild worden
onder het afdak in de tuin. Bij zeer slecht weer wordt via de website aangegeven of de
activiteit wel of niet door gaat. Bij wat frisser weer doen we een extra jasje aan of een
regenjasje.
Zorg dat uw kind makkelijke zittende kleding aan heeft waardoor ze zich zelf kunnen
behelpen. Voorkeur gaat uit naar schoenen met klittenband om lichamelijk contact te
vermijden. Dus wanneer ze geen veters kunnen strikken graag handige schoenen aandoen.
Geen slippers omdat we veel sport, spel en bewegingsprogramma's gaan aanbieden.
Bij zeer slecht weer of regenweer gaat de activiteit niet door en zal er online een programma
worden aangeboden op facebook via de pagina van de Happy Kids en Sjef Zwackhalen
Trajekt. Het slecht weer programma "Heppie Dinges" is dan te zien vanaf 18.30u. Kinderen
kunnen prijsjes winnen bij dit online programma. De ouders mogen helpen!
Afmeldnummer: 06 528 075 89 of via de website www.happykidsclub.nl
Clubavonden: 29 mei, 5 juni, 12 juni, 19 juni, 26 juni, 3 juli en 10 juli

Donderstenen: clubavond in de tuin van de Speelpan / Maris Stella
Aartshertogenplein 25 (ingang poort naast het kerkje)
19.15u – 20.45u
De Donderstenen gaan de komende weken tot aan de zomervakantie buitenprogramma's
aanbieden voor leden van de Happy Kids.
Verzamelen via de buitenpoort van de speelpan (ingang naast de kerk). Graag op tijd
verzamelen om 19.15u (geopend vanaf 19.15u en niet eerder). Ouders mogen niet mee naar
binnen. Om stipt 20.45u is de clubavond afgelopen. Kinderen dienen op tijd opgehaald te
worden bij de Poort.
De vaste begeleiders zijn aanwezig van de Picollo's en Donderstenen. Kinderen hoeven geen
entree te betalen. De activiteiten zijn gratis. Bij een regenbui kan er geschuild worden onder
het afdak in de tuin. Bij zeer slecht weer wordt via de website aangegeven of de activiteit
wel of niet door gaat. Bij wat frisser weer doen we een extra jasje aan of een regenjasje.
Zorg dat uw kind makkelijke zittende kleding aan heeft waardoor ze zich zelf kunnen
behelpen. Voorkeur gaat uit naar schoenen met klittenband om lichamelijk contact te
vermijden. Dus wanneer ze geen veters kunnen strikken graag handige schoenen aandoen.
Geen slippers omdat we veel sport, spel en bewegingsprogramma's gaan aanbieden.
Bij zeer slecht weer of regenweer gaat de activiteit niet door en zal er online een programma
worden aangeboden op facebook via de pagina van de Happy Kids en Sjef Zwackhalen
Trajekt. Het slecht weer programma "Heppie Dinges" is dan te zien vanaf 18.30u. Kinderen
kunnen prijsjes winnen bij dit online programma. De ouders mogen helpen!
Afmeldnummer: 06 528 075 89 of via de website www.happykidsclub.nl
Clubavonden: 29 mei, 5 juni, 12 juni, 19 juni, 26 juni, 3 juli en 10 juli

Middengroep en Tieners tot en met 12 jaar: clubavond in het Leeuwenpark
Bij de poort naast het Trefcentrum op het Mgr Beelpad
18.30u – 20.00u
De Middengroep en Tienergroep gaan de komende weken tot aan de zomervakantie
buitenprogramma's aanbieden voor leden van de Happy Kids. Tieners tot en met 12 jaar
doen mee met programma's van de Middengroep. Deze groepen werken samen. Er zullen
ook begeleiders van beide groepen aanwezig zijn. Helaas mogen wij geen leeftijden mengen
waardoor we tot deze vorm zijn overgegaan. Maar we houden rekening met wensen en
behoefte. Je mening telt
Verzamelen via de zijpoort naast het Trefcentrum aan de zijde van het jeugdcentrum. Graag
op tijd verzamelen om 18.30u (geopend vanaf 18.30u en niet eerder). Ouders mogen niet
mee het terrein op. Om stipt 20u is de clubavond afgelopen. Kinderen dienen op tijd
opgehaald te worden op dezelfde plek (bij de poort)
De vaste begeleiders zijn aanwezig van de Midden- en Tienergroep. Kinderen hoeven geen
entree te betalen. De activiteiten zijn gratis. Bij slecht weer doen we een regenjasje aan. Bij
zeer slecht weer wordt op de website aangegeven of de activiteit wel of niet door gaat. Bij
wat frisser weer doen we een jas aan. Kijk vooraf altijd even op de website.
Zorg dat uw kind makkelijke zittende kleding aan heeft waardoor ze zich zelf kunnen
behelpen. Geen slippers omdat we veel sport, spel en bewegingsprogramma's gaan
aanbieden.
Bij zeer slecht weer of regenweer gaat de activiteit niet door en zal er online een programma
worden aangeboden op facebook via de pagina van de Happy Kids en Sjef Zwackhalen
Trajekt. Het slecht weer programma "De Heppie Kahoot Quiz" is dan te zien vanaf 19.45u.
Kinderen kunnen prijsjes winnen bij dit online programma gepresenteerd door Jesse en een
Tiener uit de wijk. De ouders mogen helpen! Afmeldnummer: 06 528 075 89 of via de
website www.happykidsclub.nl
Clubavonden: 29 mei, 5 juni, 12 juni, 19 juni, 26 juni, 3 juli en 10 juli

Tieners vanaf 13 jaar: clubavond in het Leeuwenpark
Bij de poort naast het Trefcentrum op het Mgr Beelpad
20.15u – 21.45u
De Tienergroep en Middengroep gaan de komende weken tot aan de zomervakantie
buitenprogramma's aanbieden voor leden van de Happy Kids. Tieners vanaf 13 jaar krijgen
een apart programma aangeboden omdat vermenging van leeftijden niet gewenst is. De
tieners t/m 12 jaar doen mee met de Middengroep. Deze kinderen hebben clubavond vanaf
18.30u tot 20u (zie programma van de middengroep)
Verzamelen via de zijpoort naast het Trefcentrum aan de zijde van het jeugdcentrum. Graag
op tijd verzamelen om 20.15u (geopend vanaf 20.15u en niet eerder). Ouders mogen niet
mee het terrein op. Om stipt 21.45u is de clubavond afgelopen. Kinderen dienen op tijd
opgehaald te worden op dezelfde plek (bij de poort)
De vaste begeleiders zijn aanwezig van de Midden- en Tienergroep. Kinderen hoeven geen
entree te betalen. De activiteiten zijn gratis. Bij slecht weer doen we een regenjasje aan. Bij
zeer slecht weer wordt op de website aangegeven of de activiteit wel of niet door gaat. Bij
wat frisser weer doen we een jas aan. Kijk vooraf altijd even op de website.
Zorg dat uw kind makkelijke zittende kleding aan heeft waardoor ze zich zelf kunnen
behelpen. Geen slippers omdat we veel sport, spel en bewegingsprogramma's gaan
aanbieden.
Bij zeer slecht weer of regenweer gaat de activiteit niet door en zal er online een programma
worden aangeboden op facebook via de pagina van de Happy Kids en Sjef Zwackhalen
Trajekt. Het slecht weer programma "De Heppie Kahoot Quiz" is dan te zien vanaf 19.45u.
Kinderen kunnen prijsjes winnen bij dit online programma gepresenteerd door Jesse en een
Tiener uit de wijk. Afmeldnummer: 06 528 075 89 of via de website www.happykidsclub.nl
Clubavonden: 29 mei, 5 juni, 12 juni, 19 juni, 26 juni, 3 juli en 10 juli

Buurtsport op Dinsdagavond met de Sportcoaches!
Tieners vanaf 9 tot 16 jaar: buurtsport in het Leeuwenpark
18.30u – 20.00u
De sportcoaches gaan de komende weken tot aan de zomervakantie buitenprogramma's
aanbieden voor de jeugd van Wittevrouwenveld/Wijckerpoort. Ook in Limmel en Nazareth
gaan ze aan de slag met buitenprogramma's. Zie website voor meer informatie.
Wittevrouwenveld jeugd 9 tot met 12 jaar:
Verzamelen jeugd vanaf 9 jaar tot en met 12 jaar via de zijpoort naast het Trefcentrum aan
de zijde van het jeugdcentrum. Graag op tijd verzamelen om 18.30u (geopend vanaf 18.30u
en niet eerder). Ouders mogen niet mee het terrein op. Om stipt 20u is de clubavond
afgelopen. Kinderen dienen op tijd opgehaald te worden op dezelfde plek (bij de poort)
Wittevrouwenveld jeugd vanaf 13 jaar:
Verzamelen jeugd vanaf 13 jaar tot 16 jaar in de Leeuwenkuil achter het Trefcentrum (niet
via de poort) Graag op tijd verzamelen om 18.30u (geopend vanaf 18.30u en niet eerder).
Ouders mogen niet mee het terrein op. Om stipt 20u is de clubavond afgelopen. Kinderen
dienen op tijd opgehaald te worden op dezelfde plek (in de leeuwenkuil)
Kinderen hoeven geen entree te betalen. De activiteiten zijn gratis. Via de website wordt
aangegeven of de activiteit wel of niet door gaat. Bij wat frisser weer doen we een jas aan.
Zorg dat uw kind makkelijke zittende kleding aan heeft waardoor ze zich zelf kunnen
behelpen. Geen slippers omdat we veel sport, spel en bewegingsprogramma's gaan
aanbieden.
Bij zeer slecht weer of regenweer gaat de activiteit niet door en zal er online een programma
worden aangeboden op facebook via de pagina van de Happy Kids en Sjef Zwackhalen
Trajekt. Het slecht weer programma "Crazy Games Online" is dan te zien vanaf 18.30u.
Kinderen kunnen prijsjes winnen bij dit online programma gepresenteerd door Roy Hulst en
Lorenzo Ummels.
Clubavonden: 2 juni, 9 juni, 16 juni, 23 juni, 30 juni en 7 juli

Vrije Instuif op Woensdagmiddag!
Kinderen vanaf 4 t/m 9 jaar: buurtsport in het Leeuwenpark
14.30u – 16.00u
De Vrije Instuif gaat de komende weken tot aan de zomervakantie buitenprogramma's
aanbieden voor jeugd vanaf 4 t/m 9 jaar.
De vaste begeleiders zijn aanwezig. Kinderen hoeven geen entree te betalen. De activiteiten
zijn gratis. Via de website wordt aangegeven of de activiteit wel of niet door gaat. Bij wat
frisser weer doen we een extra jasje aan.
Zorg dat uw kind makkelijke zittende kleding aan heeft waardoor ze zich zelf kunnen
behelpen. Voorkeur gaat uit naar schoenen met klittenband om lichamelijk contact te
vermijden. Dus wanneer ze geen veters kunnen strikken graag handige schoenen aandoen.
Geen slippers omdat we veel sport, spel en bewegingsprogramma's gaan aanbieden.
Verzamelen via de zijpoort naast het Trefcentrum aan de zijde van het jeugdcentrum. Graag
op tijd verzamelen om 14.30u (geopend vanaf 14.30u en niet eerder). Ouders mogen niet
mee het terrein op. Om stipt 16.00u is de clubmiddag afgelopen. Kinderen dienen op tijd
opgehaald te worden op dezelfde plek (bij de poort)
Bij zeer slecht weer of regenweer gaat de activiteit niet door .
Clubmiddagen: 3 juni, 10 juni, 17 juni, 24 juni, 1 juli en 8 juli

Meidengroep La Signora’s op woensdag 3 of 17 juni
Vanaf 8 t/m 12 jaar: 3 juni
Vanaf 13 tot 16 jaar: 17 juni
18.30u – 20.00u
De meidengroep organiseert een extra clubavond voor alle meiden.
Geen clubavond in het Trefcentrum maar in de TUIN van de Speelpan / Maris Stella.
De clubavond op 3 juni is voor alle meiden vanaf 8 t/m 12 jaar. Voor de meiden vanaf 13 jaar
is er een clubavond op 17 juni. De vaste begeleiders zijn aanwezig van de Meidengroep.
Meiden hoeven geen entree te betalen. De activiteit is gratis. Via de website wordt
aangegeven of de activiteit wel of niet door gaat. Bij wat frisser weer doen we een jas aan.
Verzamelen via de buitenpoort van de Speelpan (ingang naast de kerk). Graag op tijd
verzamelen om 18.30u (geopend vanaf 18.30u en niet eerder). Ouders mogen niet mee naar
binnen. Om stipt 20.00u is de clubavond afgelopen. De meiden dienen op tijd opgehaald te
worden.
Zorg dat jullie makkelijk zittende kleding aan hebben. Geen slippers omdat we veel sport,
spel en bewegingsprogramma's gaan aanbieden.
Vanaf 16 september hopen we weer normaal te gaan draaien met iedere 2 weken een nieuw
programma speciaal voor de meiden. Haw Pin!

Inschrijfformulier Jeugdwerk in Coronatijd
Voornaam / roepnaam

Achternaam

Woonplaats en buurt

Adres (straat + huisnummer)

Postcode

Telefoonnummer waarop u tijdens de
activiteit bereikbaar bent
Tweede telefoonnummer
U geeft toestemming voor het sturen van
smsjes voor jeugdwerk-doeleinden

Ja / Nee

U geeft toestemming voor het plaatsen
van foto’s die gebruikt worden voor de
website en jeugdwerk pagina’s op sociale
media

Ja / Nee

Emailadres (in blokletters)

Bijzonderheden:

Handtekening Ouders

Handtekening ouders

Minimaal 1 handtekening van de ouders/verzorgers

