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Voorstellen

Hallo!
Mijn naam is Madieke Wapperom, ik ben
23 jaar en volg de opleiding Sociaal
Pedagogische Hulpverlening aan Stenden.
Ik zit in het vierde jaar en zal de komende
10 maanden stage gaan lopen bij het
OJO. Ik heb heel veel zin in mijn stage! Ik
heb met een aantal van jullie al contact
gehad op facebook, maar kijk er naar uit
om jullie ‘in het echt’ te ontmoeten.
Tot gauw!
Groetjes Madieke

Hallo, Ik ben Kim van de Brake en ik ben 20 jaar. Ik doe de
opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) aan
Stenden Hogeschool in Leeuwarden. Ik zit nu in mijn vierde
jaar en ga mijn 10 maanden durende stage doen bij het OJO. Ik
heb er erg veel zin in en kijk er naar uit jullie te ontmoeten!

Hallo,
Mijn naam is Myrthe van der Zwaag. Voor sommigen al
een bekende naam. In 2011/2012 heb ik stage gelopen bij
het Ontmoetingscentrum in Leeuwarden. Inmiddels heb
ik mijn opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening
afgerond en vanaf september werk ik in Leeuwarden en
Heerenveen. Ik kijk er naar uit om jullie (weer) te zien.

Hallo, mijn naam is Wiepkje Jorritsma (24
jaar) en ik ben een nieuwe medewerker
van het Ontmoetingscentrum ‘Jonge
Ouders’ in Leeuwarden. Van eind augustus
tot begin juli loop ik hier stage. Ik volg de
opleiding Sociaal Pedagogische
Hulpverlening aan de Stenden Hogeschool
in Leeuwarden. Deze stage is tevens mijn
afstudeerstage. Het ontmoetingscentrum
lijkt mij een hele leuke stageplek waar het
gezellig is en waar ik veel dingen kan leren.
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Ouder- en kind zwemmen.
Het is zo ver! Vanaf september starten we in Heerenveen ook met het ouder- en kind
zwemmen. Eén keer per maand kunnen jonge moeders en/of vaders met hun kinderen
gezellig gaan zwemmen in het zwembad van sportschool Ebert Heerenveen onder
begeleiding van een zweminstructrice. Wil je deze activiteit bijwonen, meld je dan aan via
Facebook. De tijden worden later nog bekend gemaakt.

De data voor het ouder- en kind zwemmen zijn:
20 september
18 oktober
15 november
13 december
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Zomerfeest
De zomervakantie is helaas voorbij, maar het OJO blijft nog even in de
zomersfeer hangen. Op donderdag 5 september organiseert het OJO
een zomerfeest van 13:30 uur tot 15:30. Dit feest vindt plaats bij
Welzijn Centraal aan de Eewal 61 in Leeuwarden. Het thema van het
zomerfeest is “Kind en veiligheid”. Wie weet tot dan !
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Lunchbijeenkomsten
Ook deze maand organiseert het OJO weer een lunchbijeenkomst.
Het thema van de maand is “Kind en veiligheid”. Het thema zal
worden behandeld tijdens de lunchbijeenkomst.

Data lunchbijeenkomsten
Leeuwarden:
Heerenveen:

Dinsdag 17 september 2013
Vrijdag 27 september 2013

Tijd: 12:30 – 14:00

Nieuwsbrief OJO
September
Flessenactie
Door het mooie weer staan we er nog niet bij stil maar voordat je het
weet is het alweer december en staat de kerstboom in huis. Ook dit
jaar wil het OJO de jonge ouders weer een warm hart toedragen met
een kerstattentie. Daarom houden wij in de maanden september,
oktober en november een flessenactie. De bedoeling van deze actie is
om zoveel mogelijk geld in te zamelen zodat we
dit mogelijk kunnen maken.

Help de OJO-meter stijgen, en lever je lege
flessen in bij het Ontmoetingscentrum
‘Jonge Ouders’ of Welzijn Centraal.
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Contactgegevens
Heerenveen:
Abe Lenstra Boulevard 29
8448 JA Heerenveen
Leeuwarden:
Marowijnestraat 8E
8931 BT Leeuwarden
Website: www.ontmoetingscentrumjongeouders.nl
E-mail: ontmoetingscentrumjongeouders@gmail.com
Tel: 058- 280 3291
Locatie
Ontmoetingscentrum ‘Jonge Ouders’
Marowijnestraat 8E
Ontmoetingscentrum ‘Jonge Ouders’
Abe Lenstra Boulevard 29
Snuffelwinkeltje
Ingang Huygensstraat 2
23+ groep
Huygensstraat 2
Jongemoedergroep
Huygensstraat 2

Openingstijden
Maandag t/m donderdag

08:45 - 16:30

Dinsdagmiddag:
Vrijdag:
Dinsdagochtend:
Donderdagochtend:
Donderdagochtend:

12:00- 16:30
08:45 - 16:30
10:00-12:00
10:00-12:00
10:00-12:00

Vrijdagochtend:

09:30-12:00

