
 

 
 

Aan alle ouders/verzorgers en leerlingen, 

 

Bye, bye winter en vorst, welkom voorjaar! De vakantie is net voorbij en dus gaan we ook weer starten 

met een nieuwe ronde workshops.  Ben je een fanatieke tafeltennisser of houd je van schilderen? Dan 

zijn de komende workshops echt iets voor jou!   

In deze mail lees je wanneer de workshops zijn en hoe je je hiervoor kunt opgeven. Wees er snel bij 

want bij sommige workshops is maar beperkt plaats.  

 

Meer informatie over de workshops 

Tafeltennis 

Tafeltennis jij ook graag in de aula of MY place? Maar heb je soms het gevoel dat je niet echt beter wordt? 

Wil jij graag meedoen aan het tafeltennistoernooi maar snap je dat je wel goed moet trainen met zoveel 

concurrentie? Geef je dan op voor de workshop tafeltennis. Mark Wesseling, die jongerenwerker van het 

JOZ die er elke woensdagmiddag is, beheerst het spelletje als geen ander. Hij gaat met een klein groepje 

op woensdagmiddag in de gymzaal aan de slag om je echt een paar technieken te leren en je op te leiden 

tot een tafeltennispro!  

 

Op woensdag 4 april is er een tafeltennistoernooi op MY college. Volg je deze clinics, dan maak je echt 

grote kans om in de finale van dit toernooi te staan. De workshop tafeltennis zijn woensdag 14, 21 en 28 

maart. Opgeven voor de workshops en/of het toernooi kan door een 

mailtje te sturen aan: R.Vink@my-college.nl. Zet er duidelijk je naam 

en klas in en of je voor de workshop, het toernooi, of beiden opgeeft.  

 

 

Schilderen met primaire kleuren 

Creatief talent? Teken en/of schilder jij ook zo graag? Ben jij ook het 

liefst uren in de weer met potlood, verf en kwast en maak je 

schetsboek na schetsboek vol? Dan is deze workshop beslist iets voor jou. Dit is je kans om je techniek te 

perfectioneren.  Met de workshop “schilderen” ga je aan de slag met de primaire kleuren rood, geel en 

blauw. Ben jij de Mondriaan van de 21ste eeuw? De workshop wordt gegeven door dhr. P. Planken en is op 

dinsdag. Dinsdag 13, 20 en 27 maart  van 15.30 – 16.30 uur in C0.02. Opgeven doe je door een mail te 

sturen naar R.Vink@my-college.nl 

 

Natuurlijk is er de komende tijd ook weer :          (inschrijven niet nodig) 

Huiswerkbegeleiding en mediatheek, Chill out in MY place en voor de sportievelingen MY Fitness op 

donderdagmiddag.  

Vragen?  

Werkgroep MY time: 

Dhr. Droog 

Dhr. Verweij 

Dhr. Vink  
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