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Woordje vooraf
Heyoo beste lezer(es),
Aangezien jij momenteel dit boekje in handen hebt, wil dat
zeggen dat jij de weg naar ons Jeugdatelier gevonden hebt.
Het jeugdatelier is een groep vol bezige bijen die allerlei
uitdagingen en avonturen aangaan om de kindjes een fijne
middag te bieden.
Heb jij ook zin om jou steentje bij te dragen in ons inclusie
wereldje ? Lees dan zeker verder !
Wij zijn altijd blij om nieuwe gezichten te zien *vooral de jouwe*
en kunnen iedere zaterdag helpende handen gebruiken.
Is er wat Twijfel of ben je nog niet volledig overtuigd ? In dit
boekje leggen we jou alles uit over het reilen en zeilen van onze
jeugdbeweging.
Onze leidingsploeg staat alvast te popelen om jou met open
armen te onvangen !!

Doei !

De leidingsploeg van JA' Brugge
(* JA = Jeugd Atelier)

Wie zijn we ??
Jeugdatelier Brugge is een Brugse jeugdbeweging. Wij staan
voor inclusie, dat will zeggen dat alle kindjes bij ons komen
spelen.
Rijk of Arm, Groot of Klein, Beperking of niet, ... Iedereen is
welkom. Als leidingsgroep proberen we dan ook zoveel mogelijk
aan te passen aan de noden van het kind.
Iedere zaterdag geven we in onze 3 leeftijdsgroepen een
activiteit (meer daarover op de volgende pagina) ook gaan we
iedere zomer op kamp. Begin juli worden we een hele week
ondergedompeld in de gekste spelen en krijg je de kans om te
groeien als animator.

Hoe ziet een dag bij
het JA er uit ??
Jeugdatelierdag! Inderdaad! Zo goed als elke zaterdag (+/- 3 zaterdagen per
maand) organiseren wij activiteiten voor onze gasten. Deze activiteiten variëren
van allerlei spelen, knutselactiviteiten, bosspelen, daguitstappen en nog veel
meer!
Dit jaar gaan deze activiteiten voornamelijk door in de Paulgilsonstraat 8200 SaintAndries.
Hieronder het dagverloop van een doorsnee jeugdatelierzaterdag
10u30: Lokalen open voor leiding
Vanaf 10u30 zwaaien we de deuren open voor de leiding. Je kan op dit moment je
activiteit voorbereiden, de lokalen versieren, vergaderen ... Hierbij aanwezig zijn is
meestal niet vereist.
13u: Leiding aanwezig
Om 13u start de ‘officiële’ jeugdatelierdag. Alle leiding wordt dan verwacht in de
lokalen om de laatste hand aan de inkleding te leggen, het speelmateriaal klaar te
leggen …
13u30 – 17u: Activiteit
17u: Opkuis + Evaluatie
Wanneer de gasten weg zijn vliegen we met z’n allen in de opkuis. Muziekje op,
borstels in de aan slag … zo maken we er elke keer een gezellig opkuisfeestje
van. Na de opkuis zit je kort samen met je groep om de dag te bespreken. Wat
vond je van de activiteit, waren er moeilijkheden, zijn er wilde plannen voor
volgende week…?
19u - … : Extra
De opkuis is achter de rug, de evaluatie is gedaan … De officiële jeugdatelierdag
is afgesloten en kunnen we naar huis trekken. Meestal wordt er iets kleins
georganiseerd voor de leiding, gaande van een leidingactiviteit, singstaravond of
gewoon samen iets eten en drinken. Iedereen is welkom, maar dit is niet verplicht

Wat doe je als
leiding ??
Natuurlijk vraagt leiding-zijn bij onze werking ook wat
engagement, maar hiervoor krijg je oneindig veel plezier met de
gasten én leiding terug. Het jeugdatelier wordt een plaats waar
we samen ons inzetten, amuseren, vrienden maken … Wat
houdt dit engagement precies in? - Zoveel mogelijk aanwezig
zijn op zaterdag voor onze activiteiten van 13u tot 18u30 Komen naar opkuisdagen, vergaderingen … (dit wordt tijdig
aangekondigd) - Zomerkamp: 2 juli tot 11 juli 2016 - EXTRA:
Wie wil kan zich aansluiten bij werkgroepen (promo,
communicatie …), een speciale activiteit organiseren… Als je
eens niet aanwezig kan zijn door omstandigheden op een
activiteit/vergadering/opkuisdag, geen zorgen! Hoe meer je
komt, hoe beter. Maar soms gaat schoolwerk, familiefeest …
natuurlijk voor!

Meer info?
Meer leuke sfeerbeelden en info over onze jeugdbeweging vind
je op onze site een facebookpagina. neem snel een kijkje ☺

https://www.facebook.com/jeugdatelier.oranjebrugge/
jeugdatelierbrugge@gmail.com
Zie site. (Afhankelijk van het hoofdleidingsduo)
oranjebrugge.brugseverenigingen.be/JeugdatelierOranjeBrugge
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