
Aan alle kinderen uit groep 7 en groep 8 

Na Sirkelslag starten we donderdag 13 februari met On Track en  

vrijdag 14 februari met Rock Solid.   

JIJ bent hierbij van harte uitgenodigd! 

We hebben geweldige programma’s voor jullie gemaakt. 

Jullie worden verwacht in het verenigingsgebouw  

(gebouwtje naast de kerk). 

Hieronder staan de data:  

On Track (groep 7 en 8) 
 

Donderdag 13 februari 
Donderdag 5 maart 
Donderdag 19 maart 

Donderdag 2 april 

Rock Solid (groep 8 en 1e klas 
middelbare school) 

Vrijdag 14 februari 2020 
Vrijdag 13 maart 2020 
Vrijdag 27 maart 2020 

Vrijdag 17 april 2020 
 

Wij hopen jullie allemaal te zien!!! 

Leiding On Track: Marian Kruijning en Sefanja Kroon 

Leiding Rock Solid: Marieke van der Bijl, Marinka Buurman,  

Maura Kruijning, Tessa van der Linden 

 
‘On Track’ betekent: op zoek naar het spoor van 
God. We beginnen met samen eten en ondertussen 

wordt er veel gekletst. Na het toetje lezen we een 
verhaal over God uit de bijbel. En bedenken we wat 

dat verhaal betekent voor jou.  
Voor je ouder(s): On Track is een eetgroep van de 

Protestantse Gemeente Nigtevecht voor alle 
kinderen uit groep 7 en 8. Het doel is vriendschap 

tussen de kinderen en bekendheid met basisverhalen 
uit de bijbel. On Track is  op  de donderdag van 17-

18.30 uur..  

Bij Rock Solid worden heel veel spellen georganiseerd. 

Veel lol en activiteit, leuke programma’s. Op zoek naar 

het spoor van God. Alle kinderen uit groep 8 en 1e klas 

middelbare school zijn uitgenodigd! De  (vrijdag) 

avonden beginnen om 19.30 uur en eindigen ongeveer 

om 21.30 uur. 

Voor je ouder(s): Rock Solid wordt georganiseerd 

door de Protestantse Gemeente Nigtevecht en prikkelt 

tieners (11-13 jaar) om het christelĳk geloof te 
ontdekken. De thema’s sluiten naadloos aan bĳ hun 
belevingswereld zoals: muziek, vriendschap en identiteit. Bovendien komen tieners graag naar 

Rock Solid vanwege de enorme dosis humor in de gekke spelletjes.  

             


