Jeugdclub de Coppele

De vakantie zit erop, school is weer begonnen. Tijd voor de Jeugddisco!
Elke maand van het schooljaar is er jeugddisco. Tijdens de jeugddisco kan je dansen op de muziek van onze eigen DJ!
Er is van alles te doen zoals air-hockey, bordspellen en tafelvoetbal. Er zijn kleurplaten en je kan meedoen met de
stoelendans, limbodans, modeshow noem maar op!
Je bent van harte welkom bij de jeugddisco als je 8 jaar of ouder bent. Als je in wijk ’t Westend of in Heukelom
woont. Of je zit op basisschool de Coppele.

Belangrijk om te weten
-

-

De jeugddisco is van 19.00 – 21.00 uur. (Let op! Eindtijd is gewijzigd)
Gedurende de avond staat een vrijwilliger bij de deur. De vrijwilliger zorgt ervoor dat iedereen binnenblijft
en er geen niet-genodigde gasten binnen komen. Voor de kinderen die eerder naar huis willen, bestaat de
mogelijkheid om naar huis te bellen, zodat je eerder opgehaald kunt worden.
Er zijn ook thema avonden! Deze disco avonden staan in het teken van dit thema. Leuk als je in het thema
gekleed naar de disco avond komt.
Tijdens de jeugddisco kan je snoep en chips kopen bij de snoepkraam.
Snoep vanaf € 0,05, chips € 0,50 en drinken € 0,50.
Water is gratis te krijgen. Tijdens de thema avonden is er gratis ranja.
Wil je een keer een vriend of vriendinnetje meenemen als introducee? Voor 1 euro mogen ze een avond
mee feesten.

De regels en afspraken van de jeugddisco
We vinden het belangrijk dat alle kinderen een leuke discoavond hebben bij jeugdclub de Coppele. Om iedereen een
gezellige avond te kunnen bieden, hebben we een aantal regels en afspraken waar iedereen zich aan dient te
houden. Wij staan het niet toe dat een paar kinderen het plezier van anderen verpesten.
De regels staan ook vermeld tijdens de disco avond.
De belangrijkste regels zijn;
- Er wordt op de Jeugddisco avonden géén alcohol verkocht óf gedronken.
- Het gebruik van mobiele telefoon tijdens de disco is niet toegestaan.
- Je ouders/verzorgers moeten je in de hal ophalen, zodat wij weten dat je veilig naar huis gaat.
Als wij vinden dat jij je niet aan de regels houden, bestaat de mogelijkheid dat je moet worden opgehaald door je
ouders/verzorgers.

De disco avonden
De jeugddisco en thema avonden zijn op:
-

Vrijdag 6 september
Vrijdag 4 oktober
Vrijdag 8 november
Vrijdag 13 december
Vrijdag 10 januari
Vrijdag 7 februari
Vrijdag 13 maart
Vrijdag 10 april
Vrijdag 15 mei
Vrijdag 19 juni

Thema: Beestenboel
Thema: Sinterkerst
Thema: Carnaval pre party
Thema: Western
Thema: Summergames

Zin in de jeugddisco?
Schrijf je in voor Jeugdclub de Coppele! De kosten zijn € 8.50 per jaar.
Kom naar de discoavond en neem het inschrijfformulier ingevuld mee met 8,50 euro (gepast bedrag).
Op je tweede discoavond krijg je jouw pasje op naam. Het is belangrijk dat je dit pasje elke discoavond meeneemt,
zonder pasje kunnen we je niet toelaten.
Heb je zin in de jeugddisco, maar ben je nog geen 8 jaar? In de maand dat je 8 jaar wordt, ben je van harte welkom
om te komen feesten! Als je later het jaar instroomt, betaal je naar rato. Neem op je eerste disco avond het
inschrijfformulier ingevuld mee. Op het inschrijfformulier kan je zien wat de kosten zijn bij instroom gedurende het
schooljaar. Neem dit bedrag gepast mee met je inschrijfformulier. Op je tweede disco avond krijg je jouw eigen
pasje.
Heb je nog vragen? Mail ze dan naar: jeugdclub.de.coppele@gmail.com
Ken je kinderen die in de wijk ’t Westend of in Heukelom wonen, 8 jaar of ouder zijn en die ook naar de jeugddisco
willen komen? Laat ze een mail sturen naar jeugdclub.de.coppele@gmail.com.
We zien je bij de disco!
Groetjes,
De vrijwilligers van de jeugdclub

Inschrijfformlier

Jeugdclub De Coppele

Naam
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/
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/
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Bijzonderheden: ( medicatie / allergie /…..)

Handtekening ouder/verzorger

Kosten jeugddisco vanaf
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€
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