
Wat was het Chocoloneley zonder jou de afgelopen tijd, 

maar Impact gaat weer van start! 

 

Aan het afgelopen seizoen kwam nogal abrupt een einde door het Corona virus. We hebben 

daardoor de laatste activiteiten niet kunnen doen en daardoor hebben we elkaar ook al heel 

lang niet gezien. De hoogste tijd om bij te praten, vinden wij! We nodigen jullie dan ook 

graag uit voor komende vrijdag, 21 augustus, voor een BBQ en spelletje op de boerderij! 

Vanaf 19.00 uur ben je welkom. We vragen een eigen bijdrage van 2 euro p.p. Adres: familie 

Huijzer, Boersterweg 59.  

Voor de startweek van de kerk hebben wij als Impact een leuke 

activiteit bedacht: we gaan wadlopen!!! Op zondag  27 september 

om 10.30 uur vertrekken we vanaf Menorah naar Pieterburen, waar 

we een zwerftocht over het wad gaan doen. Als je mee wilt, geef je 

dan voor 1 september op. Na aanmelding krijg je een mail/appje 

met meer info over deze activiteit. 

 

Hierbij de planning voor dit jaar (alles onder voorbehoud en volgens corona-richtlijnen): 

21 aug 19.00 uur: beide groepen BBQ en spelletjes op de boerderij 

27 sept 10.30 uur: beide groepen Wadlopen. Opgeven voor 1 sept 

9 okt 19.00 uur: Impact kids 
20.30 uur: Impact young 

Bos-spel 

20 nov 19.00 uur: Impact kids 
20.30 uur:  Impact young 

Sirkelslag Kids 
Chillen 

11 dec 19.00 uur: beide groepen Sinter-kerst 

15 jan 19.00 uur: beide groepen Zwemmen 

5 feb 19.00 uur: impact young Sirkelslag Young 

12 feb 19.00 uur: impact kids Creatief kliederen met chocola 

12 maart 19.00 uur: impact kids 
20.30 uur: impact young 

Levend Cluedo 

2 april Beide groepen, tijdstip volgt tzt Paas Challenge 

11 juni Beide groepen, tijdstip volgt tzt Slotactiviteit 
 
Impact Kids is voor groep 7/8  van de basisschool: van 19.00 – 20.30 uur 
Impact Young is voor klas 1/2/3 van het voortgezet onderwijs: van 20.30-22.00 uur 
Vrienden/vriendinnen meenemen mag natuurlijk altijd: gezellig!!! 
 

We hopen jullie allemaal weer te ontmoeten! 

Groeten Team Impact: Inge, Annely, Louise, Alice, Lourien, Mirthe, Rosa en Martine 

 

Ps: De communicatie rondom Impact gaat voornamelijk via whats-app.  Voor 

diegenen die nog niet in de groeps-app van Impact zit, of in de groeps-app voor 

ouders, geef dan je nummer even door aan Martine (06-25556112). Wil je het 

liever via de mail, geef dat dan even door via huijzerwietsma@gmail.com 


