
Beste ouders/verzorgers 

Inmiddels al bijna 2 weken leven we met zijn allen in een vreemde situatie door de corona crisis. 

Ik hoop dat jullie en jullie kinderen en naasten allemaal nog in goede gezondheid zijn. 

Ook voor ons als teams binnen Stichting Jeugdwerk (Jeugdhaven, Sam Sam en SamSon) is er een 

vreemde/nieuwe manier van werken ontstaan en werken de meeste vanuit huis. Hier zijn wij bezig 

met het ontwikkelen van plannen en zijn wij toch vol goede hoop het programma voor de mei 

vakantie en de zomervakantie al aan het voorbereiden. Inmiddels is bekend dat de mei vakantie zal 

vervallen en nemen we dit programma mee naar de herfstvakantie. Voor de zomervakantie is alles 

nog niet helemaal duidelijk, we handhaven en volgen de afspraken en maatregelen van het RIVM en 

het kabinet op. 

Tot nu toe kunnen we er van uitgaan dat de kampen en de zomervakantieactiviteiten doorgang 

kunnen hebben.  

Deze zomer zullen er drie zomerkampen georganiseerd worden waar u uw kind voor kan inschrijven. 

Kindertheaterkamp  18 juli t/m 25 juli 

Kamp Haagse kinderen  8 augustus t/m  14 augustus 

Ouder/kind/tienerkamp 24 augustus t/m 27 augustus 

De zomervakantieactiviteiten zullen plaats vinden van 10 t/m 21 augustus. 

Mocht u uw kind alvast willen inschrijven voor de kampen is dit mogelijk. Mochten de kampen helaas 

toch geen doorgang hebben krijgt u uw volledig betaalde bedrag terug. 

 

Verder zijn wij op dit moment bezig met het ontwikkelen van een aanbod voor tijdens deze corona 

crisis. We begrijpen dat het voor jullie als kind en als ouder ook geen makkelijke periode is en 

willen jullie graag een aanbod van verschillende activiteiten aanbieden via skype, facebook, 

telefoon en internet. 

Dit zal een programma worden waar jullie kinderen aan kunnen deelnemen na schooltijd.  

Vanaf 15:30 tot 17:00 kunnen de kinderen met onze leiding (via skype) bijvoorbeeld 

-Knutselen 

-Sportspellen doen 

-Koken uit eigen keuken 

-Leren tekenen 

-Leren Schaken 

-Meedoen aan een Quiz 

-Verschillende spellen leren en spelen 

-En voorgelezen worden  

-Meiden skype groep 

 

Als u wilt dat uw kind en/of wil uw kind hieraan mee doet dan vragen wij u uw juiste mail en 

telefoonnummer te mailen naar ageeth.smith@jeugdwerk.nl en nemen we contact met u op. Dit 

aanbod zal starten vanaf maandag 6 april. 

mailto:ageeth.smith@jeugdwerk.nl


Vanaf a.s. maandag (30 maart) starten wij ook met de moppertelefoon. Hierop kunt u en uw kind 

(t/m 14 jaar) bepaalde momenten per dag bellen om als ouder of kind even het hart te luchten, 

vragen stellen  en een gezellig gesprek hebben met de meester en juffen en leuke ideeën en/of 

belevenissen delen.  

Wij zijn er graag voor jullie! 

 Er zijn 5 dagen in de week 2 momenten per dag waarop gebeld kan worden. 1 moment 

voor ouders en 1 moment voor kinderen. 

Kinderen  0644478502 (Ronald)  

Maandag    12:00-13:00  

Dinsdag      12:00-13:00 

Woensdag  13:00-14:00 

Kinderen 0682554266    (Ageeth) 

Maandag   12:00-13:00  

Dinsdag   12:00-13:00 

Donderdag  12:00-13:00 

Kinderen  0619858569    (Peter van Holstein) 

Woensdag    13:00-14:00 

Donderdag   12:00-13:00 

Vrijdag          12:00-13:00 

Kinderen 0633307975      (Peter de Zwaan) 

Vrijdag  12:00-13:00 

Ouders  0682554266       (Ageeth) 

Maandag     20:00-21:00 

Vrijdag     20:00-21:00 

Ouders  0619911282       (Mila) 

Dinsdag     20:00-21:00 

Donderdag    20:00-21:00 

Ouders   0633307975      (Peter de Zwaan) 

Woensdag               15:00-16:00 

Vrijdag  20:00-21:00 

 

Ook zijn wij bezig met het opzetten van een spelletjes uitleendienst, boodschappendienst (ook voor 

alleenstaande ouders met meerdere kinderen thuis) en maaltijdservice (65+) ,  hierover ontvangt u 

nog een aparte mail. 

 

Wij hopen dat een ieder goed en gezond door deze periode heen komt. 

Blijf zoveel mogelijk thuis, 1,5 meter afstand houden, ga alleen naar de supermarkt, geen 

samenkomsten. Volg de richtlijnen , nieuwe en maatregelen op rivm.nl  

Zorg goed voor elkaar en geniet ook van de momenten die jullie als gezin nu samen kunnen beleven. 

Voor vragen, informatie, inschrijvingen , aanmeldingen m.b.t. kampen, huidige stand van zaken, 

aanbod diensten/activiteiten (zoals hierboven genoemd) en hulpvragen of ideeën over inzet 

tijdens deze crisis kunt u ook bellen op maandag, dinsdag , woensdag en donderdag tussen 11:00 

en 12:00 op ; 0682554266    (Ageeth) of 070 4451094 (doorgeschakeld) en 0636234936  

(vreedzame wijk Kortenbos telefoon). 

Vriendelijke groet en hopen tot snel! 

Teams welzijn Stichting Jeugdwerk Den Haag.   Sam Sam , SamSon en de Jeugdhaven.  



 

 


