Weesp, juni 2018
Beste ouders en kinderen,
Nieuwe commissie Jongste Jeugd
We willen deze laatste nieuwsbrief beginnen met leuk nieuws: vanaf heden is er een nieuwe bezetting
voor de commissie jongste jeugd. Kathelijn Straatemeier en Leonie Riksen dragen het stokje over aan
Tamar Horsting en Suzanne Landweer. Tamar draait al even mee, zij is ouder van Rivka (MD2) en
Marte (M6E1) en Suzanne is ouder van Lars (J6E1) en Maud (M8E3). Succes dames!

Trainingen seizoen 18/19
De nieuwe trainingstijden voor komend jaar zijn bekend, voor de Jongste Jeugd zijn deze als volgt:
Woensdag:
14:30-15:30
15:45-16:45
17:00-18:00
15:30-16:30

Benjamins (groep 3)
F teams (groep 4)
E6 teams (groep 5)
E8 teams (groep 6)

15:45-16:30
16:30-17:15

keeperstraining E6 teams
keeperstraining E8 teams

Vrijdag:
15:30-16:30
16:45-17:45

E8 teams + F teams
E6 teams

De trainingen starten al in de vakantie op woensdag 29 augustus!
Kickoff
Een bericht namens onze evenementencommissie:
Zondagochtend 2 september is er weer het jaarlijkse kickoff toernooi voor de Jongste Jeugd*
Naast het kennismaken met je team en het maken van afspraken voor komend
seizoen, kan iedereen laten zien hoe goed ze kunnen bakken. Bak een taart,
cake, muffin, cupcake of iets anders lekkers en wie weet win jij de HEEL MHC
WEESP BAKT prijs!
Nadat de winnaars gekozen zijn, mag er natuurlijk van al dat lekkers geproefd
en gegeten worden.
Het programma is als volgt:
08:00 opstaan om een taart of iets lekkers te bakken
10:00 ontvangst coaches en inloop voor kinderen en ouders
10:30 - 11:30 wedstrijdjes teams onderling, maken van teamfotos
11:30 taarten keuren en proeven
11:45 prijsuitreiking HEEL MHC WEESP BAKT
Zet hem vast in je agenda, we gaan er van uit dat iedereen aanwezig is!
Meer informatie volgt.
Marieken, Elena, Evelien en Kathelijn
*ivm beperkte capaciteit van velden en tijd wordt dit toernooi dit jaar alleen voor de jongste jeugd
georganiseerd
Proeftrainingen nieuwe leden
Proeftrainingen voor nieuwe leden zijn weer in september. Nieuwe leden kunnen dan 3 weken achter
elkaar een proeftraining volgen. Meedoen met een proeftraining kan alleen door aanmelding bij ons.

Weet je iemand die mee wil doen, stuur ons dan een mail,

Speeldagenkalender seizoen 18/19

zaterdag 1 september 2018
zaterdag 8 september 2018
1
zaterdag 15 september 2018
2
zaterdag 22 september 2018
3
zaterdag 29 september 2018
4
zaterdag 6 oktober 2018
5
zaterdag 13 oktober 2018
inhaal
zaterdag 20 oktober 2018 start herfstvakantie
zaterdag 27 oktober 2018
1
zaterdag 3 november 2018
2
zaterdag 10 november 2018
3
zaterdag 17 november 2018
4
zaterdag 24 november 2018
5
zaterdag 1 december 2018 inhaal/ start zaal
zaterdag 9 maart 2019
1
zaterdag 16 maart 2019
2
zaterdag 23 maart 2019
3
zaterdag 30 maart 2019
4
zaterdag 6 april 2019
5
zaterdag 13 april 2019
6
zaterdag 20 april 2019
inhaal
zaterdag 27 april 2019
meivak
zaterdag 4 mei 2019
meivak/ inhaal
zaterdag 11 mei 2019
7
zaterdag 18 mei 2019
8
zaterdag 25 mei 2019
9
zaterdag 1 juni 2019
inhaal
zaterdag 8 juni 2019
10
zaterdag 15 juni 2019
minislotdag

bijzonderheden:
einde zomervakantie

let op: herfstvakantie

zo 21 april pasen

do 30 mei hemelvaart
zo 9 juni pinksteren

