
 

 
Activiteit voorjaarsvakantie 2021  
 

Move in 1 dag |  Wat bedenken jij en je vriendjes om een ander blij te maken?!  

 

Beste kinderen (& ouders/ verzorgers/ docenten), 

 

Doe jij alleen of samen met een vriendje/vriendinnetje mee met Move in 1 dag? Wil jij je eigen 

talenten ontdekken en inzetten om in actie te komen voor een ander? Onder begeleiding van 

enthousiaste trainers gaan jullie aan de slag met het thema ‘iets doen voor een ander’. Jullie gaan 

samen op onderzoek uit in de wijk en bedenken zelf een actie die jullie gaan uitvoeren voor iemand in 

jullie omgeving! 

 

Het programma bestaat uit twee delen: in de ochtend doe je een wijkverkenning en gaan jullie in 

gesprek over mogelijke acties om uit te voeren. In de middag voeren jullie het miniproject uit: een 

afval-opruimmiddag, complimentjes uitdelen aan buurtbewoners… Jullie bedenken zélf wat jullie 

willen bijdragen en de trainers helpen jullie om dit idee tot werkelijkheid te maken. Je krijgt hierbij 

een eigen rol die past bij jouw talenten! 

 

Aan het einde van de middag ontvangen jullie een diploma om het project feestelijk af te sluiten en 

omdat jullie echte helden zijn!   

 

Wie:   Kinderen van 9 – 12 jaar 

Wanneer: Maandag 22 februari óf vrijdag 26 februari 

Tijd:   Inloop 09.45 uur 

          Start 10.00 – 15.00 uur (pauze van 12.00 – 13.00 uur)  

Waar:  Buurthuis Noord Brasserskade 77, Vrijenban Delft  

 

Deelname is gratis.  

 

Let op! Je wordt gevraagd om je eigen lunch mee te nemen! 

 

Aanmelden 

Ben jij tussen de 9 en 12  jaar oud en lijkt het jou leuk om samen met een vriendje of vriendinnetje 

mee te doen? Geef je dan snel op door bijgevoegd aanmeldformulier in te vullen en op te sturen naar 

delft@stichtingmove.nl. Ook als ouder/verzorger of docent kun je een kind of leerling opgeven.  

 

De aanmeldingen sluiten op dinsdag 16 februari. Indien je je aanmeldt, word je ook verwacht de hele 

dag aanwezig te zijn.  

 
Het project kan enkel doorgang vinden mits er genoeg aanmeldingen zijn. We geven u hier uiterlijk dinsdag 

16 februari uitsluitsel over. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  



 

 

Aanmeldformulier Move in 1 dag 
voorjaarsvakantie 2021  
 

 

Aanmelden 

Ben jij tussen de 9 en 12  jaar oud en lijkt het jou leuk om samen met een vriendje of vriendinnetje 

mee te doen? Geef je dan snel op door bijgevoegd aanmeldformulier in te vullen en op te sturen naar 

delft@stichtingmove.nl. Ook als ouder/ verzorger of docent kun je een kind of leerling opgeven. 

 

De aanmeldingen sluiten op zondag 16 februari. Indien je je aanmeldt, word je ook verwacht de hele 

dag aanwezig te zijn. 

 
Het project kan enkel doorgang vinden mits er genoeg aanmeldingen zijn. We geven u hier uiterlijk dinsdag 

16 februari uitsluitsel over. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 
Naam kind:  

Naam ouder/verzorger/ docent:  

School (optioneel):  

Leeftijd kind:  

Dag van deelname (maandag of vrijdag):  

Telefoonnummer ouder/verzorger:  

Emailadres ouder/verzorger:  

 

Contactpersoon Stichting Move: Luuk Clausing 

Mail: delft@stichtingmove.nl 

 


