Uitnodiging Zomeractiviteiten Check050
Geachte leden van de raad,
De kinderen van Groningen gaan weer leuke dingen doen deze zomer en daar nodigen we u graag
voor uit!
Zomeractiviteiten
Van 12 juli tot en met 20 augustus organiseren we voor het tweede jaar zomeractiviteiten voor
kinderen en jongeren in de gemeente Groningen. Het programma varieert van knutselen en
timmerdorpen, tot sport- en spelactiviteiten en uitstapjes. Van alles om kinderen lekker bezig te
houden deze zomer! Alle wijken en dorpen hebben een eigen programma. De verschillende
programma’s vindt u via de website: www.check050.nl
Het programma is tot stand gekomen in samenwerking met veel organisaties en buurtwerkers uit alle
wijken en dorpen van de gemeente Groningen.
Uitnodiging
We zijn hartstikke trots op deze samenwerking en het resultaat! Daarom nodig ik u van harte uit om
een kijkje te komen nemen bij één van de zomeractiviteiten. Zo kunt u zelf de sfeer proeven en een
beeld krijgen van het resultaat en de waarde van deze samenwerking. Niet alleen voor uzelf, maar
ook om waardering te tonen voor de buurtwerkers, die zich tot het uiterste inzetten om de kinderen
een leuke tijd te bezorgen.
Voor de organisatie is het handig om te weten dat u komt, zodat ze even tijd voor u vrij kunnen
maken. U kunt zich aanmelden bij Kim Aarts via: kim.aarts@wij.groningen.nl
Maar u mag natuurlijk ook spontaan langskomen.
Publiciteit
Ter promotie van de activiteiten volgend jaar maken we een after movie van de zomeractiviteiten
van 2021. Hiervoor is al het beeldmateriaal van harte welkom. Dus maakt u tijdens uw bezoek nog
foto’s? Dan gebruiken we die graag! U kunt deze mailen naar nicole.van.beemen@groningen.nl
En deelt u uw bezoek ook via social media? Dan komt er nog meer bekendheid voor deze mooie
activiteiten!
Ik wens u alvast een hele fijne zomer vol mooie activiteiten!
Namens College van Burgemeester en Wethouders,
Carine Bloemhoff
Wethouder Onderwijs
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