
Nieuwsbrief JOL-Koedijk 2019 

 
 
 
 
Beste (groot)ouders/verzorgers, 
 
 
U krijgt deze nieuwsbrief, omdat u uw kind(eren) heeft aangemeld voor JOL Koedijk 2019. Wij zijn hier erg 
blij mee. Het JOL-team heeft er veel zin om uw kind een onvergetelijke week te bezorgen! Wij willen u 
middels deze nieuwsbrief voorzien van wat belangrijke informatie. Indien u met het ontvangen van deze 
nieuwsbrief zich realiseert dat uw kind(eren) onverhoopt niet aanwezig kunnen zijn, ontvangen wij hiervan 
graag een afmelding. Op dit moment zitten de inschrijvingen namelijk helemaal vol. Zo kunnen wij een 
ander kind weer blij maken met een plekje.  
 
De JOL vindt dit jaar plaats in de laatste week van de zomervakantie. Vanwege de gondelvaart – in het 
opbouwweekend – hebben wij besloten de JOL dit jaar een dag in te korten. Dit houdt in dat de speciale 
dag wegvalt en de timmerweek duurt van dinsdag 20 augustus tot en met vrijdag 23 augustus.  
Het JOL-terrein bevindt zich aan de Achtergraft te Koedijk, dit is de weg achter Kanaaldijk 90. Op de 
Achtergraft zijn maar een beperkt aantal parkeerplaatsen beschikbaar. Wij adviseren u –  indien mogelijk – 
op de fiets te komen.  
 
Het thema van dit jaar is ‘JUNGLE’. Aan de hand van dit thema wordt de hele week een feest!  
 
Het programma in het kort 

Dinsdag 20 augustus 09:15 - 09:30 uur 
09:30 - 12:00 uur 
12:00 - 13:30 uur 
13:30 - 15:30 uur 

Opening 
Timmeren 
Lunchpauze (thuis) 
Timmeren 

Dinsdag 21 augustus 09:30 - 12:00 uur 
12:00 - 13:30 uur 
13:30 - 15:30 uur 
18:30 - 20:00 uur 

Timmeren 
Lunchpauze (thuis) 
Timmeren + waterspelen 
Feestavond 

Donderdag 22 augustus 09:30 - 12:00 uur 
12:00 - 13:30 uur 
13:30 - 15:30 uur 

Timmeren + verven 
Lunchpauze (thuis) 
Timmeren + verven + waterspelen 

Vrijdag 23 augustus 09:30 - 13:00 uur 
 
 
19:00 - 21:00 uur 
21:15 

Timmeren + spelletjesochtend 
(kinderen lunchen thuis) 
 
Bonte avond 
Vreugde vuur 

 
 
Kosten 
De JOL kost €0,50 per kind per dag. Een hele week – vier dagen – kost €2,00.  
Het geld betalen kan op twee manieren. U kunt elke ochtend uw kind €0,50 meegeven. Of u kunt ervoor 
kiezen om op maandag 19 augustus tussen 14:00 en 15:00 uur op het JOL-terrein, alvast voor de hele 
week te betalen. Hierdoor zullen de inschrijvingen tijdens de ochtenden sneller verlopen en kunnen de 
kinderen eerder beginnen met het bouwen van hun hut.  
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Praktische informatie 
 
Wensen/behoeften van uw kind  

 Indien uw kind speciale wensen of behoeften heeft, welke voor de leiding van de JOL van belang is, 

dan horen wij dit graag bij de inschrijving van uw kind.  

 Wanneer u dit liever persoonlijk meldt kan dit, telefonisch of per mail, altijd bij een van de 

projectleiders.  

 Onder wensen of behoeften wordt o.a. verstaan: allergieën, krentenbaard (kinderzeer), migraine, 

angsten, ernstige hyperventilatie, Atsma, PDD-NOS, autisme, ADHD, ODD, driftbuien, vertraging in de 

verstandelijke/gedragsontwikkeling, epilepsie of bloedziekte. 

 Mocht uw kind medicijnen gebruiken kunt u de projectleiding hierover informeren. Het medicijn kan 

zowel bij hen als bij de EHBO-post ingeleverd worden. Wij zullen erop toezien dat uw kind het medicijn 

inneemt.   

 Wij zullen uw kind NOOIT bestempelen als ‘labelkind’. Ieder kind is bij ons gelijk. De aangegeven 

wensen of behoeften wordt pas opgezocht door de projectleiding op het moment dat er een situatie 

zich voordoet die hier aanleiding toe geeft. De projectleiding is de enige die deze informatie heeft en 

zal deze niet delen met andere.  

 

Gedragsregels  

Om één lijn te trekken tussen vrijwilligers, ouders/verzorgers en kinderen gelden de volgende regels.  Wij 

hopen overigens dat dit middel alleen op papier bestaat en niet in de praktijk uitgevoerd hoeft te worden.  

 Waarschuwing 1 heeft ter betekenis dat: uw kind een waarschuwing ontvangt om zijn 

gedrag/handelen.  

 Waarschuwing 2 heeft ter betekenis dat: de ouders/verzorgers worden ingelicht over de 

gedragingen/handelingen van het kind.  

 Waarschuwing 3 heeft ter betekenis dat: uw kind jammer genoeg het JOL-terrein moet verlaten.  

 Een waarschuwing wordt pas gegeven op het moment dat de projectleiders van mening zijn dat het 

desbetreffende kind een gevaar vormt voor zichzelf, andere kinderen of één van de vrijwilligers. Dit 

betreft dus geen ‘ruzietje’ tussen de kinderen. De projectleiders zijn de enige die een eventuele 

waarschuwing kunnen geven.  

 Aanleiding voor het geven van een waarschuwing hangt af van de situatie. In bijna alle gevallen zal 

hetgeen is voorgevallen eerst worden opgelost aan de hand van andere middelen, te denken een 

goed gesprek etc.  

 Een kind zal altijd apart worden genomen als hij een waarschuwing ontvangt, dit zal niet ten nadelen 

gaan van zijn plaats in de groep. Wij zullen nooit een kind in het openbaar hierop aanspreken.  

 

Regels t.a.v. kleding  

 Kinderen dienen ten alle tijden dichte schoenen te dragen. Dit betekent geen slippers, sandalen of 

‘crocs’. Indien het kind open schoenen draagt zullen wij de ouders bellen om goede schoenen te 

komen brengen. Uw kind kan zonder goede schoenen niet deelnemen aan de JOL. 

 Regenlaarzen zijn alleen toegestaan als uw kind veiligheidszooltjes in de schoen heeft.  

 Veiligheidszooltjes kunnen via de JOL besteld worden voor €10,- per paar. Indien u een paar zooltjes 

wilt, gaarne dit bedrag over te boeken naar ‘Stichting JOL Koedijk’, op rekeningnummer 

NL06RBRB0706637747.Vermeldt hierbij de naam van uw kind, dan zorgen wij ervoor dat het met het 

inschrijven klaar staat. Bestellen kan tot zondag 4 augustus. Daarna gaan wij de zooltjes bestellen. 

 Zorg ervoor dat uw kind kleding draagt die vies mag worden. Tijdens het timmeren, verven en 

knutselen blijft de kleding vaak niet schoon.  
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Regels t.a.v. eten en drinken  

 Het is van belang dat uw kinderen de dag thuis beginnen met een goed ontbijt. Het timmeren en de 

activiteiten kosten veel energie.  

 Tijdens de JOL is het vaak erg warm, wij proberen de kinderen zo veel mogelijk van drinken te 

voorzien. Toch adviseren wij om zelf een fles/bidon mee te geven, zodat er altijd gelegenheid is om 

zelf wat te drinken.  

 De kinderen mogen snoepjes, drinken etc. voor eigen gebruik meenemen. Het is niet de bedoeling dat 

zij deze gaan ‘verkopen of ruilen’. Dit om misselijkheid en onenigheid te voorkomen.  

 

Regels t.a.v. hamers, zagen, et cetera.  

 Op de JOL zijn hamers aanwezig, maar lang niet genoeg voor alle kinderen. Kinderen mogen zelf een 

hamer meenemen. Zo kunnen alle kinderen tegelijkertijd timmeren.  

 Het is handig de hamer te voorzien van een naam. De hamer is dan makkelijker terug te vinden.  

 Wij raden af uw kind voorwerpen als een scherpe zaag, schroefmachine of elektrische apparatuur mee 

te geven. 

 

Stichting JOL Koedijk kan géén aansprakelijkheid dragen voor schade, verlies of diefstal van persoonlijke 

goederen welke de kinderen met zich mee nemen. 

Ongevallen en calamiteiten 

Binnen JOL Koedijk lopen er een tiental vrijwilligers die in het bezit zijn van een geldig Rode Kruis EHBO-

certificaat. Onze EHBO’ers kunnen eerste hulp bieden en kleine ongelukjes verzorgen. Het kan echter 

gebeuren dat er iets ernstig gebeurt en er een dokter aan te pas moet komen. Als wij u, als ouder, niet 

kunnen bereiken kunnen wij bij Dr. Slachter (Huisartsenpraktijk Koedijk) terecht. Als Dr. Slachter uw 

huisarts is, is er geen probleem. Als hij niet uw huisarts is, zal er een rekening worden meegegeven of 

opgestuurd. Dit kan u declareren bij uw verzekering.  

Bij de JOL doen wij er alles aan om het zo veilig mogelijk voor uw kind te houden. Als er sirenes afgaan, of 
als er brand uitbreekt, zullen wij ervoor zorgen dat alle kinderen in veiligheid komen. Als het luchtalarm 
afgaat, haal uw kind dan niet op. Zorg voor uw eigen veiligheid en wacht tot alles weer veilig is. Wij zullen 
zorgdragen voor de veiligheid van uw kind. 
 

Ons helpen 
Lijkt het uw leuk om zich aan te sluiten bij ons JOL-team? Dan hebben wij goed nieuws voor u! U kunt zelf 
ook vrijwilliger worden. Op onze site staat een aanmeldformulier voor vrijwilligers. Daar kunt u tevens 
aangeven welke dagen u beschikbaar bent. Alle hulp is welkom. 
 
Natuurlijk zijn nieuwe sponsoren eveneens van harte welkom. U betekent iets voor de kinderen en wij iets 
voor u! Uw bedrijfsnaam staat vermeld op ons sponsorbord en website. Individuele donaties slaan wij 
natuurlijk ook nooit af. Bij interesse kunt u contact opnemen via de site of mail.  
 
Tot slot wordt door de vrijwilligers ’s avonds gegeten op het JOL terrein. Bent u een goede, redelijke of 
matige kok en wilt u een avond voor de vrijwilligers iets lekkers maken, ook dan kunt u contact opnemen. 
 
Privacywetgeving  
In mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming ingetreden. Tijdens het inschrijven van 
uw kind(eren) heeft u een akkoord gegeven op het verwerken van de NAW-gegevens. De NAW-gegevens 
zijn nodig om een deelname aan de JOL te kunnen realiseren. De gegevens worden overeenkomstig de 
wet zorgvuldig opgeslagen. Voorts heeft u kunnen aangeven of gedurende de JOL fotografische beelden 
van uw kind gemaakt mogen worden. De gemaakte beelden, worden uiteraard zorgvuldig geselecteerd. 
Indien uw geen akkoord heeft gegeven, krijgt uw kind tijdens de eerste inschrijving een oranje petje. Het is 
de bedoeling dat uw kind dit petje gedurende de week met zich draagt. Hij hoeft niet per se op het hoofd, 
maar mag bijvoorbeeld ook aan de broek o.i.d. Wegens de toename van het aantal kinderen, willen wij u 
als (groot)ouders/verzorgers er op attenderen er zorg voor te dragen dat uw kind(eren) het petje ook 
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daadwerkelijk ieder dagdeel met zich meedraagt. Wij zullen de foto’s uitsluitend selecteren aan de hand 
van de oranje petjes. 
 
 
Tot slot 
 
Tijdens de JOL-week zullen wij een inleverpunt neerzetten voor barbecue zegeltjes van de Lidl. Indien u 
nog zegeltjes/kaarten over heeft dan hopen wij deze graag te ontvangen. Van de ontvangen zegels 
bekostigen wij de afsluitende barbecue voor de vrijwilligers. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het JOL-team heeft super veel zin in aankomend jaar! Tot dinsdag 20 augustus! 

 

Timmergroetjes, 

Het JOL-team 

 

Extra informatie is altijd te vinden op de site: www.jolkoedijk.nl  

en op onze facebookpagina: facebook.com/jolkoedijk 

 

Contact: jolkoedijk@gmail.com 

 

Contactgegevens Projectleiding 

 

Thijs Visser  

thijs.96@hotmail.com   

+31 6 20308394 

 

Wouter Masteling  

woutermaster@hotmail.com  

+31 6 23799393 

 

Lianne van Staten  

liannevanstaten@hotmail.com  

+31 6 29601885 
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