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Vandaag en eerder deze week zijn alle kinderen 
heerlijk bezig geweest met speksteen, muziek, 
dans,  textiel, rap, schmink enz. Alles binnen het 
thema mode. Vandaag was de showroute voor 
elkaar en voor de ouders.
Dankjewel voor de grote belangstelling hiervoor, de 
kinderen hebben ervan genoten! 
Binnenkort verschijnen de foto’s via ‘Stralen op de 
JPS’.

Gemeente Heusden 25 jaar!

Formatie
Geslaagde cultuurdag

Volgende week ontvangt u de formatie 
van volgend schooljaar.

2021-2022

Lang, lang geleden… in 1997 werden de 
gemeenten Drunen, Vlijmen en Heusden samen 
één gemeente en in 2022 vieren we dit 25-jarig 
bestaan! Daarom worden er allerlei leuke 
activiteiten in de gemeente georganiseerd. 
Wij als Werkgroep Nationale Feestdagen Vlijmen 
hebben het graag op onze schouders genomen, 
om in onze dorpskern iets feestelijks te 
organiseren. 
Een evenement dat voor iedereen toegankelijk is. 
Op zaterdag 16 juli 2022, zal er in het Burg van 
Greunsvenpark in Vlijmen een grootse picknick 
plaatsvinden tussen 12:00 en 16:00 uur. 
We hebben van alles geregeld: live muziek, een 
dj, een sneltekenaar, foodtrucks van lokale 
ondernemers. Er is dans, er wordt geschminkt en 
er zijn activiteiten speciaal voor de jeugd. 
Kortom we maken er een mooi feestje van. 
In het park is er voldoende eten te koop, maar je 
mag natuurlijk ook je eigen picknickmandje 
meenemen! Meer informatie vind je op onze 
Facebookpagina 
(https://www.facebook.com/picknickvlijmen) 

https://www.facebook.com/picknickvlijmen
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Muddy kids run Nieuwkuijk

Red jezelf, red je vriendje groep 7
Afgelopen week heeft groep 7 meegedaan aan
De zwemexcursie ‘red jezelf, red je vriendje’:
Een circuit vol reddingsactiviteiten, het was 
leerzaam, leuk en ook zwaar.

Hallo Allemaal!
GROOT NIEUWS!!! WE ZIJN ER WEER!!!

3 jaar geleden organiseerde wij onze allereerste editie van de Muddy Kids Run in Nieuwkuijk. En dit was 
een groot succes!! Ook dit jaar zijn we terug! Dit jaar heb je weer de mogelijkheid om jezelf in te 
schrijven voor onze Muddy Kids Run!

Daag jezelf en al je vriendjes en vriendinnetjes uit om een hindernissen parcours af te leggen met veel 
modder en water, waarin zowel jong als oud het beste uit zichzelf kunnen halen. 

Wij bieden dit jaar 2 afstanden aan: 
+/- 2.5 kilometer route (groep 1 t/m 2)

+/- 5 kilometer route (groep 3 t/m 8) + 12 t/m 18 jaar

Let op! Bij groep 1 t/m 2 is begeleiding (18+) verplicht. (Max. 2 kinderen per begeleider) 
We werken op de dag van de run met starttijden, dus zorg dat je op tijd bent.
Dit jaar organiseren wij voor alle (basisschool) kinderen. Aan het einde van de middag zullen er 2 
starttijden beschikbaar zijn voor de jeugd t/m 18 jaar.

Informatie: 
Datum: Zondag 28 augustus 2022
Kosten: €4,00 (na-inschrijving €5,00)
Plaats: Wielerbaan Nieuwkuijk 
Meebrengen: Sportkleren (advies: lange broek, lange mouwen), Schone kleren, een handdoek (je kan je 
schoonspoelen na de run) en dichte schoenen

Kijk jij er na uit om jezelf uit te dagen met gloednieuwe hindernissen? 
Schrijf je dan snel in via ons mailadres! muddyrun.jvw@gmail.com

Met vriendelijke groet,

De organisatie van de Muddy Kids Run
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