
WJJ-club 2021-2022 

Beste leerlingen van groep 4, 5, 6 en 7, 
 

De scholen zijn weer begonnen, dus dat betekent dat de WJJ-club binnenkort 

ook weer van start gaat! WJJ staat voor Werkgroep Jeugd en Jongeren. Deze 

club wordt georganiseerd door de Gereformeerde en Hervormde Kerk van Ter 

Aar. Zit jij in groep 4, 5, 6 of 7?! Dan ben je van harte welkom om naar de WJJ 

clubavonden te komen!  

 

Wat we doen op een clubavond is heel wisselend. We beginnen de avond met 

een gebed en een stukje lezen uit de Bijbel. Verder kun je denken aan (veel!) 

spelletjes, knutselen, quizzen... Ook hebben we ieder jaar een spetterende disco-

avond, een bingo en spelen we Levend Stratego. Het seizoen wordt afgesloten 

met een superleuke slotdag, waarbij het elk jaar weer een verrassing is waar we 

naartoe gaan. 

 

De clubavonden zijn dit jaar weer op de maandag. Eén avond in de twee weken 

is er een clubavond. Deze avond duurt van 18.30 uur tot 20.00 uur en  

vindt plaats in De Ark (Aardamseweg 8), tegenover de Hervormde Kerk van 

Ter Aar. De kosten voor een heel seizoen zijn €15,-. Na een groot succes van 

vorig jaar starten we dit jaar weer met een spetterend frietfestijn op 

maandagavond 27 september! 
 

Zit jij in groep 4, 5, 6 of 7 en ben je enthousiast geworden? Meld je dan vóór 

vrijdag 17 september aan door op deze link te klikken of onderstaande 

gegevens te mailen naar wjj.teraar@gmail.com: 

• Naam 

• Groep 

• Geboortedatum 

• Adres 

• Telefoonnummer van je ouders 

 
Als je nog vragen hebt kun je bij Cora de Hoogd (0172 – 60 06 42) of  

Thamar Esveld (06 - 25 321 923) terecht.  

 

De clubleiding heeft er weer heel veel zin in! Jij toch ook?! Hopelijk zien we 

jou binnenkort ook op de clubavonden van de WJJ! 

 

Groetjes van: 

Martine, Joke, Arlette, Shannon, Mariëlle, Cora en Thamar 


