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Nieuwsbrief 
December 2020 

 

Het is zover! 
Aanstaande zaterdag 12 december wordt er gestart met het opruimen van 

het NaoberLOOkaal. De meeste spullen van het NaoberLOOkaal mogen in 

de school geplaatst worden. 

De bouwkeet wordt opgehaald en geplaatst bij het NaoberLOOkaal. Ook zal 

de bouwkast geplaatst worden. Hier komt straks bouwstroom en 

bouwwater vandaan. De bouwkast wordt na de kerstdagen geschouwd en 

kan dan gebruikt worden. 

Er zijn nog een aantal zaken die geregeld moeten worden, maar deze activiteiten kunnen nu vast 

uitgevoerd worden. 

Gebruik NaoberLOOkaal 
Vanaf heden zullen de bijeenkomsten niet meer in het NaoberLOOkaal plaatsvinden maar in de 

school. Net zoals altijd blijven de reserveringen voor een vergadering of een andere activiteit 

verlopen via Wendy en Thea. In de school zullen geen feesten plaatsvinden, maar kinderpartijtjes 

blijven mogelijk. Wil je een ruimte reserveren, vul dan het aanvraagformulier voor een reservering 

in. Op de website staat de NaoberLOOkaal Agenda zodat je kan zien of de ruimte nog beschikbaar 

is. 

Vrijwilligers: 
Er zijn veel vrijwilligers die zich tot nu toe hebben aangemeld, heel fijn! De vrijwilligers zullen worden 

benaderd door het bestuur om te komen helpen. Zo wordt er voorkomen dat we met teveel mensen 

zijn. Mocht je vrijwilliger willen worden, meld je aan via de website van het NaoberLOOkaal. 

  

https://naoberlookaal.nl/index.php/component/rsform/form/11-aanvraag-voor-reservering
https://naoberlookaal.nl/index.php/activiteiten/naoberlookaal-agenda
https://naoberlookaal.nl/index.php/vrijwilligers/vrijwilligersformulier
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Agenda/activiteiten: 
12 december:  Opruimen NaoberLOOkaal 

Plaatsen bouwkeet 

Plaatsen bouwkast 

15 december:  Opruimen/strippen NaoberLOOkaal 

19 december:  Riolering aansluiten bouwkeet 

  Inrichten bouwkeet 

Log in en kijk op de website voor de Nieuwbouw Agenda. 

Deze is te vinden onder het kopje Nieuwbouw. Hier worden alle activiteiten met betrekking tot de 

sloop/bouw geplaatst. 

Naober Obligatie 
We zijn er bijna! Op 9 december is er 33.700 euro binnen gekomen. Mocht je nog een Naober 

Obligatie willen, wees er snel bij. Je hebt nog tot 31 december of tot het bedrag van 35.000 euro 

bereikt is.  

 

 

Wij wensen iedereen fijne feestdagen en een goed 2021!  
 

 

 

 

 

https://naoberlookaal.nl/index.php/nieuwbouw/nieuwbouw-agenda
https://naoberlookaal.nl/index.php/sponsoring-a/naober-obligatie/intekenformulier
https://naoberlookaal.nl/index.php/sponsoring-a/naober-obligatie/intekenformulier
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