Vereniging Dorpsbelangen
- Een kinderbestuur. Kinderen kunnen samenwerken, nadenken over leefbaarheid. 2e leren
wat het is om te overleggen, etc.
- Redactionele activiteiten voor Ainrommer Creatieve stukjes leren schrijven. ‘Blogs’ op
Eenrumonline.
- Leren over dierverzorging voor ‘Hertenkamp’.
- Geschiedenis over het dorp door de dorpsgidsen.

St. Psz. De Marne
- Inbreng van expertise t.a.v. peuters
- In het verlengde: signaleren van zich “anders” ontwikkelende kinderen + aanpassing van het
aanbod.
- Opvoedingsondersteuning voor ouders van jonge kinderen (misschien/graag ook thuis)

Orpheus
- Slagwerkdocent kan tijdens schooltijd slagwerkklassen verzorgen en algemene muzikale
vorming (in lesvorm).
- Na schooltijd individuele lessen op locatie en repetities van het jeugdorkest.
- Slagwerkdocent kan workshops na schooltijd aanbieden.
- Samenwerking muziekvereniging en sport in de vorm van majorette.

Historische kring Eenrum
- Kinderen in aanraking brengen met de geschiedenis van de dorpen en omgeving van de
voormalige gemeente Eenrum. Dit kan d.m.v. verhaal vertellen, meenemen in het gebied/de
dorpen, foto’s en krantenknipsels, oude gebruiksvoorwerpen, etc. opdrachten geven. We
zouden een ruimte in kunnen richten met boeken/foto’s/boeken etc.
- Voedingsdeskundige: Anda Toonder, Hoofdstraat 23, Eenrum, 0641484438 werkt in MCL
Leeuwarden centrum voor Obisitas.

Ouderpanel/noaberschap De Marne
- Zodra jeugdsoos open is, hebben we voor iedere woensdag de ruimte tot onze beschikking.
Het plan is om daar basisschoolkinderen en ouderen, alleenstaanden etc. samen koken
workshops, disco voor de kleinsten, filmmiddagen, eigen invullingen van kinderen. In
samenwerking met CJG, gezellige ochtenden, avonden voor ouders, themabijeenkomsten.
2014 1e jeugdviswedstrijd georganiseerd(zijn we nu weer mee bezig).
2e handskinderkleding/speelgoedbeurs jaarlijks. We hebben aantal keren zwerfvuilactie
georganiseerd, dat willen we om de maand vanuit de jeugdsoos organiseren, héél graag
samen met school. Momenteel zijn we ochtenden aan het organiseren met de CJG en SWD
voor ouders met handicap/ziekte (n.a.v. fundag voor jonge mantelzorgers). N.a.v. wat we
tot nu toe gedaan hebben, is het spontaan ontstaan dat ouders naar ons toekomen met
dingetjes waar ze tegen aanlopen, we horen dingen die o.a. bij school thuis horen. Straks in
de jeugdsoos zal dat vaker gebeuren. We willen hierover heel graag in contact blijven met
school, als een soort van “brug” omdat we het heel mooi vinden dat ouders zich uiten, dat
moet opgepakt worden.
- We doen nog veel meer, maar het is nu zeker goed om dit op elkaar af te stemmen en
samen te werken.

Miranda (ouderenpanel)
Jakob en Bert (noaberschap De Marne)
-

Over voeding, koken, bewustwording hebben we een leuk idee: moestuin op school, koken
in de jeugdsoos op de 1e (bv) woensdag van de maand

Jeugdsoos Eenrum
- Kindermiddag ingevuld met spellen o.i.d.
- Kinderdisco
- Knutselen
- Kinderen kunnen zelf ideeën inbrengen

VV Eenrum
- Naschools: aansluitende training in andere buitensportactiviteiten, idem op kunstgras
- Onder schooltijd: idem buitensportactiviteiten ?? voetbal/training

Galerie Het Raadhuis
- Tekenlessen
- Schilderlessen door prof. Kunstenaars/docenten
- Speciale workshops:
- Technieken (divers)
- Buiten schilderen
- Een kunstenaar centraal stellen eventueel te combineren met een stukje kunstgeschiedenis.
-

Thema laten aansluiten bij actuele thema’s die centraal staan op school in een bepaalde
periode

Centrum voor Jeugd en Gezin
- Vraagbaak voor kinderen, ouders, leidsters, leerkrachten, etc. met vragen over ontwikkeling
en opvoeding.
- Aanbod van diverse cursussen “Koffie” bijeenkomsten voor bv ouders over diverse
onderwerpen die met opgroeien hebben te maken
- Consultatie, advisering, ondersteuning
- “U vraagt wij draaien”
- Gebruik maken van expertisepool
- leskisten

