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Datum: Dinsdagmiddag 21 december 2021

Tijd: Vanaf 14.15 uur

Locatie: Lokaal Plein Joure

Kosten: Geen

Begeleiding:  Meneer Hoekstra

Buitenschoolse activiteiten
Ook dit schooljaar worden er op Plein Joure 

weer een aantal buitenschoolse activiteiten 

georganiseerd waar leerlingen zich vrijwillig 

voor in kunnen schrijven.

We hebben dit schooljaar vijf activiteiten 

bedacht. Blader maar eens door het 

programmaboekje en je komt ongetwijfeld 

activiteiten tegen waar je aan mee wilt doen.

Maak een zorgvuldige keus, want kiezen is 

meedoen en betalen. Overleg daarom altijd 

eerst met je ouders voordat je het 

deelnameformulier invult!

Alvast veel plezier gewenst bij de activiteiten.

Team Joure

NB:Bij veel activiteiten kunnen er maar een 
maximaal aantal deelnemers meedoen.  
Wie het eerst komt, wie het eerst maalt! 

Overzicht activiteiten

Spelletjesmiddag: 21 december 2021

Tapas maken: 18 januari 2022

Voetbaltoernooi: 22 maart 2022

Kanoën: 3 juni 2022

Forest Rope parcours: 8 juli 2022
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Spelregels
•  Vul het digitale deelnameformulier uiterlijk 

 29 oktober 2021 in samen met je ouders!

•   Bereken voordat je het formulier invult de 

totale kosten en overleg voor akkoord met je 

ouders/verzorgers.

•  Nu inschrijven voor een activiteit betekent 

straks ook meedoen. Alleen wegens zeer 

dringende redenen kun je je terugtrekken. 

Afwezig zijn zonder geldig reden betekent dat 

je moet bijdragen in de gemaakte kosten.

•  Als je deelneemt aan een activiteit waar 

kosten aan verbonden zijn, moet je dit 

voorafgaande aan die activiteit betalen aan 

de desbetreffende docent!

•  Vergeet vooral niet om je naam en juiste klas 

op het digitale inschrijfformulier in te vullen.

•  Snel de digitale formulieren invullen, want 

vol is vol. En dit betekent ook echt: Wie het 

eerst komt, wie het eerst maalt!

•  Bij sommige activiteiten zijn ouders nodig 

om te rijden. Bij te weinig auto’s, kunnen de 

activiteiten niet doorgaan.

Kijk voor de kosten bij de beschrijvingen van  
de activiteiten. Omdat het uiteindelijke bedrag 
afhankelijk is van het aantal deelnemers,  
kan het iets afwijken van het genoemde bedrag.

Let op: de tijden zijn bij benadering en worden 
definitief bepaald wanneer het duidelijk is 
hoeveel belangstelling voor een activiteit is.

Succes met opgeven!

Vooraf...

Kolonisten van Catan, Mens erger je niet!, Risk, 

kaarten, etc. Met z’n allen een middag spelletjes 

doen!! We maken er een mooie middag van, 

waarbij plezier en lol voorop staan!

Doelpunt! Ben jij de beste voetballer van Plein 

Joure, of lijkt het je leuk om te voetballen?  

Doe mee en laat je kunsten zien! 

Activiteit 1: Spelletjesmiddag

Activiteit 3: Voetbaltoernooi
Datum: Dinsdagmiddag 22 maart 2022

Tijd: Vanaf 14.15 uur

Locatie:  Sporthal Woudfennen

Kosten: Geen

Begeleiding:  Meneer Haas en 

 mevrouw van Houten
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Datum: Dinsdagmiddag 18 januari 2022

Tijd: Vanaf 14.15 uur

Locatie: Lokaal Plein Joure

Kosten: 8 euro per persoon

Begeleiding:  Mevrouw Smit en 

 meneer Hoekstra

Lekkere kleine hapjes maken.

Activiteit 2: 
Tapas maken

https://www.pleinjoure.nl/opgaveformulier-buitenschoolse-activiteiten-joure-klas-1-en-2/
https://www.pleinjoure.nl/opgaveformulier-buitenschoolse-activiteiten-joure-klas-1-en-2/
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Lijkt het je leuk om een keer kennis te maken 

met deze sport? Geef je op! Je krijgt enige 

instructie over het varen, peddelkeuze- en 

houding, peddelslagen, admiraal varen, bochtje 

varen etc.

Activiteit 4: Kanoën
Datum: Vrijdagmiddag 3 juni 2022

Tijd: Vanaf 14.00 uur

Locatie: Kanonniers Joure jachthaven

Begeleiding: Mevrouw de Hertog en 

 meneer Zwaga

Kosten:  Totale kosten van deze activiteit 

zijn 60 euro; hoe meer mensen 

meedoen, hoe goedkoper het per 

persoon is! (10 personen: 6 euro 

per persoon; max 15 personen;  

4 euro per persoon)

 Incl. reddingsvest, kano en peddel

Zwemdiploma is verplicht en deelname is op 
eigen risico.

Lijkt het je leuk om te klimmen en te klauteren. 

Geef je op voor deze activiteit in Appelscha.  

OLV outdoor Appelscha ga je met goed materiaal 

de hoogte in. Ook ga je abseilen van een hoge 

toren van 33 meter, 7 meter en 20 meter. 

Activiteit 5: Forest 
Rope Parcours

Datum: Vrijdagochtend 8 juli 2022

Tijd: Vanaf 10.00 uur

Locatie: Appelscha  

Kosten: 15 euro per persoon

Begeleiding: Meneer Zwaga


