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Nationale Buitenspeeldag
Woensdag 10 juni

Op woensdag 10 juni is het buitenspeeldag. Onze speeltuin doet ook mee. Toegang is die dag van 13.00
tot 17.00 uur voor iedereen gratis, dus neem vooral vriendjes en vriendinnetjes mee die nog geen lid zijn.
Ook komt hoepeljuf Mirjam Douma een workshop hoelahoepen geven.
13.30-14.30 kinderen van 7-9 jaar
15.00-16.00 kinderen van 10+
Per groep kunnen er maximaal 12 kinderen meedoen. Dus geef je snel op via
speeltuin.maredijk@zonnet.nl. Je kan op de dag zelf alleen meedoen als er nog plaats is. Dus voorkom
teleurstellingen en meld je nu al aan. Lees meer op http://www.hooplovers.nl/.
Na afloop is er een gezonde fruitsnack.
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Zomerfeest/Landelijke Speeltuindag
Zaterdag 20 juni
Het is dan feest in onze speeltuin, we zijn die dag van 11.00 tot 17.00 uur zeker geopend. Er komt weer
een popcornmachine en een springkussen. En misschien krijg je zelfs wel een ijsje...
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Peuterochtend juni2.00 uur.
Vrijdag 5 juni
Speeltuin “Rondom de Maredijk” organiseert op elke
eerste vrijdag van de maand tussen 10.00 en 12.00
uur een Peuterochtend in de tuin.
Het is de bedoeling dat er een pappa, mamma, oma,
opa of oppas bij het kind blijft.
Als algemene regel volgen we de openingstijden van
de speeltuin: als het regent, starten we niet om 10.00
uur.
De entree is gratis voor alle peuters, die bovendien
limonade en iets lekkers krijgen!
Wij zoeken voor elke Peuterochtend een gastvrouw of
gastheer, die de limonade inschenkt en een praatje
maakt met de bezoeker(tje)s. Je kunt je (alvast)
aanmelden via speeltuin.maredijk@zonnet.nl.
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Update verbouwing
De speeltuinvereniging werkt samen met de buurtvereniging Maredijkbuurt
(http://www.maredijkbuurt.nl/) en de gemeente om het gebouw te verbeteren. Er staat een
ingrijpende verbouwing voor de deur die ongeveer zes weken gaat duren. Op dit moment komen
offertes van aannemers binnen. We weten nog niet precies wanneer er gestart wordt, en of dat voor
(juli) of na de bouwvak (augustus of later) is.
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Ja, ik wil ook dat de speeltuin open is in de zomer!
Op doordeweekse dagen is de speeltuin open met Mohammad als portier. Maar hij heeft ook weekend en
Mohammad gaat in de zomer ook op vakantie. Dus in het weekend en in de vakantie is de speeltuin
alleen open met toezicht als er een vrijwilliger is. Word ook een middagje baas van de speeltuin! Meld je
aan via portiermaredijk@gmail.com.
Het is heel makkelijk:





Je haalt de sleutel en portemonnee op bij iemand van het speeltuinbestuur (om de hoek van de
speeltuin)
Je doet het hek en de WC’s open
Je schenkt thee en ranja, en int €0,50 van bezoekers die geen lid zijn
Na afloop doe je alles op slot en gooi je de portemonnee door de brievenbus bij iemand van het
speeltuinbestuur.

We hebben ruim 500 leden, als iedereen een keertje #BaasVanDeSpeeltuin is, kunnen de kinderen ook in
het weekend en de vakantie genieten van onze mooie speeltuin. Lees hier de uitgebreide handleiding en
Check hier wanneer je je nog kan opgeven. Meer informatie of een keer meekijken/inwerken?
Mail portiermaredijk@gmail.com.
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Bestuur speeltuinvereniging
Na de Algemene Ledenvergadering van maart dit jaar bestaat het bestuur van de speeltuinvereniging uit:
Joke Spannenburg (voorzitter)
Job de Kruiff (secretaris)
Elly de Reus (penningmeester)
Jenny de Jeu
en Wilte Zijlstra.
Vragen of opmerkingen voor het bestuur? speeltuin.maredijk@zonnet.nl
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Meer informatie?
Kijk op de website www.svmaredijk.nl, op Facebook https://www.facebook.com/maredijk en volg ons op
Twitter @svmaredijk.
top

