INFORMATIEBOEKJE

SCHATKAMER
BEIJUM

WAT IS DE SCHATKAMER

GOED OM TE WETEN

De Schatkamer biedt jongeren een veilige plek en zinvolle
vrijetijdsbesteding na schooltijd. Hier organiseren wij allerlei activiteiten
die passen bij de leeftijd van de
jongeren. Maar er is ook tijd voor
ontspanning en persoonlijke
aandacht. De Schatkamer is
bedoeld voor jongeren van 10 t/m
13 jaar van de basisscholen uit
Beijum. Het is een onderdeel van
Wij Beijum en de begeleiders zijn
Jongerenwerkers van stichting MJD in Beijum.

• We zijn v.a. 14.30 uur geopend voor de kinderen met een
continurooster. Als uw kind (nog) geen continurooster heeft is het
uiteraard net zo welkom en houden wij er rekening mee dat het
later komt (v.a. 15.00 uur).
• Wij verzoeken u (ouder/ verzorger) om uw kind telefonisch af te
melden wanneer deze verhinderd is.
• In de schoolvakanties vervalt ons gewone programma en hebben
we een aangepast aanbod in samenwerking met het jeugd- en
jongerenwerk, kinderwerk en het buurtsportwerk. U ontvangt dit
aanbod per post met een inschrijfstrook.
• Wij zijn aangesloten op het digitale signaleringssysteem Zorg
voor Jeugd Groningen. Alle kinderen die zich inschrijven worden
hier standaard in geregistreerd.
• Wij werken volgens het Sociaal Competentiemodel.
• Foto’s die tijdens activiteiten gemaakt zijn, kunnen openbaar
gemaakt worden onder andere door middel van Facebook. Mocht
u hier bezwaar tegen hebben, wilt u ons dit dan zo spoedig
mogelijk laten weten?

Wat kun je er allemaal doen?
Elke dag bieden we één of meerdere activiteiten aan zoals koken,
knutselen, film kijken, buiten spelen, sporten, computeren,
huiswerkbegeleiding, zwerfvuilteam, spelletjes, doen en nog veel meer
leuke dingen! Jongeren mogen zelf ook met suggesties komen.
Wij bieden op maandags huiswerkbegeleiding aan en op dinsdags
een kookclub. Op de woensdagen doen we mee aan de Sportinstuif.

Hoe is het geregeld?
• Op maandag huiswerkbegeleiding 14.30 – 17.00 uur in het
Heerdenhoes.
• Op dinsdag Kookclub 14.30 uur – 17.00 uur in het Heerdenhoes.
• Op woensdag tosti eten & Sport 12.30 - 15.00 uur in het Trefpunt
en aaneensluitend Sporthal Beijum.
• Op donderdag en vrijdag activiteit & vrijetijdsbesteding van
14.30 - 17.00 uur in het Trefpunt.
• De groepsgrootte is maximaal zestien jongeren per middag.
• De geplande activiteiten in de Schatkamer vormen een verplicht
onderdeel van het programma. Daarnaast is er voldoende tijd om
spelletjes te doen, te computeren, te kletsen, te biljarten, te
knutselen, te gamen enzovoort.

Wat kost het en hoe werkt het?
• We vragen een kleine bijdrage van € 10,- per jaar, ongeacht het
aantal ingeschreven dagen.
• Als uw zoon/dochter zich heeft opgegeven, verwachten we ook dat
hij/zij er is. Afmelden kan telefonisch door ouder(s) en/of
verzorger(s).

Hoofdlocatie:
Trefpunt
Beijumerweg 17
tel. 050- 542 28 07

OPGEVEN VOOR DE SCHATKAMER?
Uw zoon/ dochter kan maximaal twee keer meelopen om even te
‘snuffelen’. Wij heten uw kind van harte welkom. Daarna kunt u het
opgavenstrookje volledig ingevuld en ondertekend inleveren bij de
Schatkamer, Trefpunt, Beijumerweg 17.
U ontvangt z.s.m. bericht of er plek is op de door u gekozen dagen en
vervolgens maken we een afspraak ter kennismaking.

Meer weten?
Neem dan contact op met ons:
Karin Bartholomy (jeugdwerker) tel: 06 – 25 63 58 14 (ma t/m do)
Marcel Aarts (jeugdwerker) tel: 06 – 55 46 55 82 (di t/m vr)
Of kijk op www.check050.nl
Facebook: Schatkamer Huiskamer Beijum

