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Activiteitenkalender juni 2012
Judo

Zwemmen

Wanneer:

Dinsdag 12 en 19 juni

Wanneer:

Vrijdag 15 ,22 en 29 juni

Tijdstip:

16:00 uur – 17:00 uur (groep 3/4)

Voor wie:

Groep 3 t/m 8 in bezit van A-zwemdiploma

17:00 uur – 18.00 uur (groep 5t/m8)

Tijdstip:

17:00 uur – 18:00 uur

Waar:

Wellness Centre & Sport Centrum Putten

Waar:

Z&PC Triton Putten - Bosbad Putten

Kosten:

€ 1,- voor een reeks van 2 lessen!

Kosten:

€ 0,50 cent per keer

Buitenspeeldag - Puttens Kampioenschap Stoepranden
Op woensdagmiddag 13 juni wordt het begin van de Kelnarijstraat, ter
hoogte van de Gabrielschool omgetoverd tot Stoeprand Kampioenschap.
We starten om 14:00! Het Puttens Kampioenschap Stoepranden is GRATIS en

bovenstaande activiteiten opgeven
door een e-mail te sturen met hun
naam, telefoonnummer, klas én
school naar tdokter@putten.nl

vanaf 8 jaar. Voor de jongere kinderen zijn er andere spelonderdelen!

Kunst en Muziek op school

Kinderen kunnen zich voor de

Opgeven Sportkampioenen

In samenwerking met Stroud en de muziekschool

De Huldiging van de Sportkampioenen vindt dit jaar plaats op

Noordwest Veluwe worden er voor de bovenbouw

woensdag 27 juni in sporthal de Putter Eng!

van de Puttense basisscholen, in het nieuwe
schooljaar, muzikale activiteiten aangeboden.
Deze activiteiten zullen in het teken staan van

De gemeente Putten roep de sportverenigingen op om hun
kampioenen op te geven. Zijn er bij u op de vereniging
dames/meisjes-, heren/jongensteams of individuen die een

kennismaking met verschillende soorten
instrumenten en vormen van muziek. Naast muziek
zullen de kinderen ook kennismaken met plaatselijke
kunstenaars. Kinderen van de basisschool kunnen zo

kampioenschap hebben behaald? Geef ze op(ongeacht het niveau)
via de e-mail die u maandag 21 mei heeft ontvangen aan het
secretariaat of via deze link.

kunstvormen. Zowel bij de muzikale als bij de

In mei waren veel van jullie erbij!

kunstzinnige activiteiten staat het “doen” centraal.

Een sportinstuif in de Putter Eng, de

Cultuurdag Putten

Freedom Games op het Fontanusplein,

Op 8 september 2012 zal er in Putten een cultuurdag

Meeuwen, Putten Power Run in de

plaatsvinden, waar alles wat maar iets met kunst en

Groene Scheg en bij SDC Putten, Pony

cultuur te maken heeft in Putten, te ervaren zal zijn.

Rijden bij PCC de Lilliputters, BMX dag in

Zoals eerder aangekondigd, is er tijdens deze dag

Papendal en de buurtdag in Bijsteren.

ook een gedeelte weggelegd voor de kunstzinnige

Putten kwam in mei volop in beweging!

kennismaken met verschillende (nieuwe)

Korfbalclinic en schoolkorfbal bij de

jeugd van Putten in de vorm van een “jeugd cultuur
hoek.” Deze hoek krijgt steeds meer vorm. Er zijn al
verschillende tieners en jongeren die hier, al dan niet
in samenwerking met plaatselijke kunstenaars, hun
kunsten gaan vertonen. Er is nog ruimte voor meer
creatieveilingen, dus als je je aangesproken voelt,
stuur een mailtje en wees erbij!

Jong Putten ook op You Tube
Heeft u de video’s van onze activiteiten al
bekeken? Sinds kort beschikt Jong Putten
over haar eigen You Tube kanaal. Nog even
nagenieten van een activiteit doe je hier!

Informatie
Bezoekadres
Postcode
Telefoon

Jacob Catsstraat 70a
3881 XR Putten
06-30994018

Internet
www.putten.nl/jongputten
Algemeen e-mail adres lvdkieft@putten.nl
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