DECEMBER 2021

JMZ SPECIAL!

VAKANTIE
KERSTDAGEN EN NIEUWJAAR

Team JMZ Go! wenst iedereen fijne kerstdagen toe en een fijn,
sprankelend nieuwjaar! Maak er een gezellige tijd van samen
met jullie naasten.
Vervelen in de vakantie?? Dat is niet nodig! Vanuit JMZ Go!
worden er twee activiteiten georganiseerd voor de jonge
mantelzorgers, maar vanuit Sportservice, Cultura en Malkander
worden er ook leuke activiteiten georganiseerd voor alle
kinderen en jongeren uit de gemeente Ede.
Neem voor het totale programma een kijkje op de website van
de genoemde organisaties.

www.malkander-ede.nl/jmzgo
jmzgo@malkander-ede.nl
facebook.com/JMZGOMalkander
instagram: JMZGO_malkander

SINTERKLAAS
ZINGEN, SPELLETJES DOEN EN PLEZIER HEBBEN

Op 2 december vierden wij sinterklaasfeest met onze
JMZ'ers. We hadden een gezellige middag met elkaar. We
hebben pepernoten gesjoeld (en op gegeten), spelletjes
gedaan, pieten stoelendans en liedjes gezongen. Ook
hadden we nog bezoek van twee (leerling) pieten, die
cadeautjes hadden meegebracht! Die moesten we nog
wel even zoeken, maar daar waren de JMZ'ers erg goed
in! Met een leuk cadeau, vol van het snoepgoed en met
blije koppies ging iedereen weer naar huis!

Winactie
Wist jij dat onze winactie op
Instagram nog loopt???
Win een tegoedbon van 20 euro bij
bol.com en help ons aan 200 volgers!

ACTIVITEITENPLANNING
WIJ GAAN VOOR PLEZIER, ONTSPANNING EN GEZELLIGHEID

De volgende activiteiten staan gepland:
28 december gaan we met de jongeren een tocht
maken met de familieskelter tussen 14 uur en 17 uur.
6 januari gaan we met elke JMZ'er springen bij
trampolinepark Boaz van 14.30 - 16 uur.

SPRINGACTIVITEIT
HOE HOOG KAN JIJ JUMPEN?
Op donderdagmiddag 6 januari gaan wij met de
JMZ'ers het nieuwe jaar inluiden bij trampolinepark
Boaz in Ede. Wat ga jij doen?
Jump van Trampoline naar Trampoline, Jump zo hoog
als je durft of leer nieuwe Tricks. Of ga je de strijd aan
in de challenge zone, maar vooral: have fun!

We zijn druk bezig om de activiteiten in 2022 te plannen
Er komen hele super toffe activiteiten aan! Mis het niet!
Kijk voor meer informatie over onze activiteiten voor
jonge mantelzorgers op www.malkander-ede.nl/jmzgo
en meld je snel aan!
Heb jij een leuk idee voor een activiteit? We horen het
graag!

