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Voorzitter (via ‘redactie’)
maandag 14 januari 2019 13:00
OZC relaties (via redactie ozc)
4e OZC nieuwsbrief - 14 januari 2019

Deze nieuwsbrief is verzonden via Wim Immers (scheidend redacteur/webbeheerder

Goedendag OZCers,
Hierbij doen wij u toekomen de 4e editie van onze nieuwsbrief.
We zullen u regelmatig kort informeren naar de lopende zaken en verwijzen naar website of
contactpersonen.
Tevens kunt u veel laatste feitjes te weten komen via onze sociale media kanalen.
website http://www.ozc-rotterdam.nl/
OZC Face Book pagina https://www.facebook.com/OZCRotterdam/
OZC Face Book groep https://www.facebook.com/groups/ozcrotterdam/
OZC twitter https://twitter.com/ozcrotterdam
OZC LinkedIn https://www.linkedin.com/in/ozcrotterdam/
OZC Instagram https://www.instagram.com/ozc.rotterdam/
Danny Schipper (voorzitter)

Via deze wijze doen wij u informeren over de regels m.b.t. zaalwacht in de Enk.
Kilk op de link om naar de website te gaan https://tinyurl.com/y8gq93t6
Of klik op het plaatje voor een uitgebreide toelichting.
Deze melding voor de tweede keer i.v.m. de informatie en gesprek met de ouders.

Romy heeft weer een zeer spannend wedstrijdverslag gemaakt
van OZC 1 tegen Twist 1
Wil je het verslag lezen ? klik op het plaatje.
Maak ook van je team een verslag en stuur deze op naar de redactie.
Het is natuurlijk altijd leuk hoe de wedstrijd langs de kant beleeft wordt.
Het schiet al weer op voor de paaskampers.
Een spannende en leerzame tijd voor de kinderen en ook voor de
ouders/verzorgers 𑠀
Voor meer info klik op het plaatje

Binnenkort gaan we een start maken met de inrichting van de nieuwe
opslagcontainer.
We zullen dan ook weer alle hulp nodig hebben om de start van het veld seizoen
vlekkeloos te laten verlopen.
U wordt nog verder op de hoogte gebracht.

Via de link op de OZC pagina kunt u kopen op Bol.com zoals u gewend bent.
Door te bestellen via de OZC website helpt u de vereniging aan de
broodnodige centjes.
En het leuke is, het kost u helemaal niets. OZC krijgt een kleine provisie van uw
aankoop.
Klik op de link. https://tinyurl.com/ycsa8hg6
Aanstaande week en de week erop worden ouders geïnformeerd over de vele
informatie welke verspreid wordt.
De gesprekken (per teamgroepen) wordt Gehouden in de Enk aan tafel of op de
tribune.
Hierbij zullen Danny Schipper, Antonio vd Biezen en Shelley Roterman aanwezig
zijn.
De uitnodigingen zijn via de oudergroepen verspreid.

Contact opnemen
kan via ons relatie formulier
http://www.ozc-rotterdam.nl/ozc/contact/

Aanmelden voor alle mededelingen van OZC. (Geef ook naam en adres op.)
Afmelden voor alle mededelingen van OZC.

KLIK HIER VOOR DE WEBSITE VAN
KLAVERBLAD VERZEKERINGEN

(Geef ook naam en adres op.)

