Weesp, februari 2018
Beste ouders en kinderen,
Het zaalseizoen is afgelopen en we kunnen ons weer gaan opmaken voor het veldseizoen. Voor de
Jongste Jeugd starten na de voorjaarsvakantie de trainingen weer (tenzij je coach iets anders regelt).
Trainingen
De trainingstijden voor de Jongste Jeugd zijn op de volgende tijden, we verwachten van alle kinderen
dat ze aanwezig zijn op deze tijdstippen, kan je een keer niet, dan graag afmelden bij je coach (geldt
niet voor de Benjamins & Funkeys):
Woensdag:
14:30-15:30
15:45-16:45
17:00-18:00
16:00-17:00
17:00-18:00

Benjamins (groep 3) & Funkeys (groep 2)
F teams (groep 4)
E6 teams (groep 5)
JE8 (jongens groep 6)
ME8 teams (meiden groep 6)

Vrijdag:
15:30-16:30
16:30-17:30

E8 teams
F teams + E6 teams

Proeftrainingen nieuwe leden
Proeftrainingen voor nieuwe leden zijn komende periode op 7 maart en 11 april. Nieuwe leden
kunnen dan 3 weken achter elkaar een proeftraining volgen. Meedoen met een proeftraining kan
alleen door aanmelding bij ons.
Paastoernooi

Een bericht namens onze evenementencommissie:

TASTE OF MHC WEESP 31 maart 2018 - 16-20 uur
Zaterdag 31 maart, in het paasweekend, organiseren we de derde editie
van TASTE OF MHC WEESP!
Wij nodigen jullie van harte uit voor het gezelligste jongste
jeugdevenement van het jaar. Op de velden spelen de verschillende teams
een wedstrijdje tegen hun ouders. We starten om 16 uur en de wedstrijden
duren tot ca 17:30 uur. Vervolgens, want daar draait het natuurlijk om bij
TASTE, wordt het buffet geopend met alle lekkernijen die jullie zelf
meegenomen hebben. We hopen er een culinair hockeyevenement van te maken! Denk aan: tapas,
mezze, wraps, gehaktballetjes of andere kleine hapjes, (koude) soep, hartige taart, (pasta)salade,
rauwkost. Het buffet is voor ouders en kinderen; als extraatje voor de kinderen zorgen wij voor
broodjes knakworst.
We hopen dat jullie allemaal van de partij zijn! Aanmelden kan via de coaches.
Evenementen Commissie Jongste Jeugd: Evelien, Jacqueline, Marieken en Esther
Kalender
In de bijlage is de kalender voor de rest van dit speelseizoen te vinden. Zet alle data in je agenda, let
op: een aantal speeldata valt in de meivakantie of lang weekend.
We zijn op zoek naar jou!
Wij zijn op zoek naar enthousiaste ouders die wat willen betekenen voor de club.
Komend seizoen komen er nl ‘vacatures’ vrij bij zowel de Evenementencommissie
als voor de functie van Jongste Jeugd coördinator. Dit i.v.m. het doorstromen van
onze kinderen naar de D jeugd.
Voor de evenementencommissie zoeken we per september een organisatietalent, voor
onze functie zoeken we iemand (of 2 personen) die komend seizoen langzaam kan meedraaien.
Heb je interesse en wil je meer weten, vraag ons gerust!
Met vriendelijke groet,
Tamar Horsting & Kathelijn Straatemeier
Coördinatoren Jongste Jeugd

ACTIVITEITEN JONGSTE JEUGD MHC WEESP
Trainingsschema Jongste Jeugd
Woensdag:
14:30-15:30
Benjamins (groep 3) & Funkeys (groep 2)
15:45-16:45
F teams (groep 4)
17:00-18:00
E6 teams (groep 5)
16:00-17:00
JE8 (jongens groep 6)
17:00-18:00
ME8 teams (meiden groep 6)
Vrijdag:
15:30-16:30
16:30-17:30

E8 teams
F teams + E6 teams

Februari
Voorjaarsvakantie (geen training of competitie): 23 februari t/m 4 maart
Maart
Coachavond Jongste Jeugd: dinsdag 6 maart:
Hervatting veldtrainingen alle teams: woensdag 7 maart
Instuiftraining nieuwe leden: woensdag 7 maart
Speeldata competitie: 10, 17, 24 maart
Benjamins Spandersbosch: speeldata (zondag):
• 11, 25 maart, 15- april , 13mei
• 18 maart, 8, 22 april, 27 mei
Taste of MHC Weesp gecombineerd met ouder-kind paas-toernooi: zaterdag 31 mrt
April
Speeldata competitie: 7, 14, 21 april (let op = meivakantie)
Instuiftraining nieuwe leden: woensdag 11 april (onder voorbehoud en alleen met aanmelding)
Meivakantie (geen training) : 22 april t/m 7 mei
Mei
Speeldata competitie: 19 (let op= pinksterweekend), 26 mei
Instuiftraining nieuwe leden: woensdag 23/5 (onder voorbehoud en alleen op aanmelding))
Hemelvaartsdag Speeldata competitie (10 mei): Family & Friends toernooi (clubbreed)
Rabobank Schoolhockeytoernooi: datum volgt (eind mei/ begin juni)
Juni
Speeldata competitie : 2, 9, 16 juni
Spandersbosch Slotdag Benjamins (9-13 uur): zondag 10 juni:
KNHB Mini slotdag (voor F, E 6/8 tallen): zaterdag 16 juni ( 9-12:30) :
E8-nacht: 22/23 jun
Selectietrainingen (E6 naar E8 /E8 naar D teams): 4-14 juni (onder voorbehoud)
Bekendmaking nieuwe teams ( huidige E6/E8 teams) : zondag 17 juni
Vechtloop: zondag 24 juni
Training in nieuwe teams: 18 juni- 29 juni
Juli/ Augustus/ September
Zomervakantie: 21 juli t/m 2 september
Start trainingen Jongste Jeugd: woensdag 29 augustus (laatste week van de vakantie)
Kick off nieuwe seizoen: vrijdag 31 augustus (onder voorbehoud)
Start competitie: 8 september

