
 
 

Informatie  voor  ouders  
Beste ouders/verzorgers, 

Het seizoen is weer begonnen. De leiders zijn toegerust, de start is geweest en we hebben zin 
in het nieuwe seizoen. Er zijn een aantal dingen veranderd per dit seizoen, daarom leek het 
ons goed om jullie hiervan op de hoogte te brengen middels deze nieuwsbrief.  

 

Visie    
Met verschillende groepen hebben we de visie opnieuw onder de loep genomen. Deze is 
ongewijzigd mooi. De invulling is wel wat veranderd. (Digitale lezers bekijken de visie hier.) 

 

Bijzonderheden    
Het kan zijn dat er nu of tijdens het seizoen dingen spelen rondom de jongeren. Zouden jullie 
ons en de jeugdleiders daarvan op de hoogte willen brengen? Hierbij valt te denken aan 
ADHD, ADD, medicijnen, veranderende thuissituaties en andere zaken die jullie belangrijk 
vinden om door te geven. Ook als er vragen zijn rondom FM. Blijf er niet mee zitten. 

 

Ouders  melden  af  voor  10FM  
Vanaf dit jaar vragen we ouders om hun kind af te melden voor 10FM. Dat kan gewoon door 
een bericht of een mailtje naar de leider.  
Jongeren zijn belangrijk. We vinden het daarom ook belangrijk dat de jongeren bij de 
bijeenkomsten van FM aanwezig zijn. Voor de leiders en de groep motiveert het niet als 
jongeren niet komen. We merken soms dat een toetsweek, een verjaardag, een 
familiebezoek of andere christelijke activiteit snel de plaats inneemt van FM. Zouden jullie met 
je kind mee willen kijken en waar het kan je kind willen stimuleren om naar FM te gaan?  

 

Ouderavond  
Op 8 november is de ouderavond van FM gepland. We hopen dat jullie allemaal aanwezig 
zullen zijn op deze ouderavond. Op 14 maart is er een onmisbare inspirerende en uitdagende 
avond voor vaders gepland, waar Bert Reinds komt om vaders aan te moedigen om een 
goede vader te zijn. Houd deze data vrij in je agenda! (zie jaarplanning)  

(Bert Reinds is Orthopedagoog Hij heeft veel met het thema vaderschap. Hij woont in Hattem 
en komt speciaal voor deze avond naar Groningen.) 

 



 
 

Ouders  bij  10FM  

Na een groot succes vorig jaar, is er dit jaar weer een ouderavond. Op zondagavond 4 
december worden jullie als ouders uitgenodigd bij 10FM. We hopen dat er met iedere tiener 
een ouder mee zal komt. We beseffen dat het een druk weekend is, maar hopen dat jullie 
toch massaal ervoor kiezen om aanwezig te zijn. Onze excuses voor de drukke planning. 

 

10  voor  tieners  
Vanaf 23 oktober wordt er 10 weken door volwassen gemeenteleden gebeden voor alle 
tieners uit de Oosterkerk. De gebedskalender vind je op fm.groningenoost.nl   

 

Jaarplanning  en  FM  app  

Op FM.groningenoost.nl vinden jullie de jaarplanning van 10FM. Vragen? Stel ze gerust via: 
jongerenwerk@groningenoost.nl 

Heb je de FMapp al geïnstalleerd? Deze is gratis. Je vindt op deze app de data, tijden en de 
onderwerpen van de FMbijeenkomsten. Zo blijf je op de hoogte van wat er besproken wordt 
tijdens FM. 

 

Veilig  jeugdwerk  
De leider(s) van jouw kind gaan goed om met jou zoon/dochter. Dit noemen we veilig 
jeugdwerk. De leiders zijn geïnformeerd en hebben hiermee ingestemd. We vinden het 
belangrijk dat u weet dat u voor vragen rondom veilig jeugdwerk of andere vragen aan het 
FC team (pastoraat voor jongeren) terecht kunt bij Christianne Frans, Ellen Velvis, Bart 
Wesseling, Peter Janssen en Willianne Koop.  

 

Belangrijke  data  
8 november – ouderavond, 20.00 Oosterkerk 

31 maart – 2 april – 10FM event 

 

 

Hartelijke groet,  

Wytze & Willianne Koop  

Jongerenwerker Groningen Oost 
Jongerenwerk@groningenoost.nl 
fm.groningenoost.nl 
facebook.com/FMGroningenOost/# 
06 48566125  &  06 17422426 



 
 

 

 

 

 


