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Vakantie van de portier
De speeltuin is tijdens de Kerstvakantie
gesloten op en vanaf vrijdag 23 december tot en met zondag 1 januari.

Snuffel- en Cadeaumarkt in Kerstsfeer
De entree is gratis, de bar is open voor versnaperingen en bij mooi weer is
er toezicht in de speeltuin.
De eerstvolgende Snuffelmarkt is

op zaterdag 17 december van 11.00 tot 16.00 uur
in ons clubgebouw, Maredijk 100 in Leiden
Er zijn nog tafels voor de verkoop te huur.
Wilt u verkopen? Meld u dan aan door een mail te sturen naar
speeltuin.maredijk@zonnet.nl. Bevestiging volgt per e-mail.
Een tafel van ongeveer 80 x 120 cm kost € 3,- voor huur.
De koopwaar (kleding, speelgoed, boeken, huisraad etc.) mag op en onder de tafel worden opgesteld.

Kerstfeest
De Zondagclub / Zondagschool van de Marekerk
organiseert

op zondag 18 december
om 15.00 uur

Kerstfeest voor jong & oud
in het clubgebouw van onze speeltuin.

Iedereen is van harte welkom!

Internationale Peuterspeelgroep

top

top

Een lid van "Speeltuin Rondom de Maredijk", Marie-Sophie Tar, heeft een (internationale)
peuterspeelgroep opgezet om spelletjes te spelen, liedjes te
zingen, te dansen en korte videoclips te bekijken. Elke
bijeenkomst heeft een thema. Thema's zijn bijvoorbeeld
dieren, vervoer, kleuren en vormen, muziekinstrumenten,
eten.
De kinderen (tot 4 jaar) kunnen allemaal speelgoed en
andere voorwerpen van thuis meenemen uit om het
levendiger en leuker te maken.
Het is de bedoeling dat er een ouder, verzorger of oppas bij
het kind blijft.
Bij voldoende belangstelling gaat de peuterspeelgroep eind
januari weer verder met deze thema's!
De peuterspeelgroep verhuist bij voldoende belangstelling naar maandag of vrijdag van 10.00 tot 11.30
uur in de zaal.
Als u geïnteresseerd bent kunt u contact opnemen met Marie-Sophie via mariesophietar@yahoo.com. top

Ouder- en peuteryoga
Yogadocente Brenda van der Oord verzorgt in ons clubgebouw bij voldoende
belangstelling op woensdag van 10.15 tot 11.00 uur een blok van
4 speelse lessen peuteryoga voor (groot)ouder/verzorger en kind.
De groep bestaat uit minimaal 4 en maximaal 6 peuters van 1,5 tot 4 jaar.
Aanmelden is noodzakelijk!
De startdatum is afhankelijk van de binnengekomen aanmeldingen.
Een blok van 4 lessen kost € 50- incl. BTW .
Info: Peuteryoga. Meer info en aanmelding bij Brenda: info@bvdocoaching.nl of 06 51031549.

Peuterochtenden0

tot

top

12.00

uur.

De speeltuin heeft op woensdagochtend tussen 10.00
en 12.00 uur Peuterochtend in de tuin.
Op vrijdag is er weer peuterochtend na de winterstop, in
februari of maart.
De entree is gratis voor alle peuters, die bovendien
limonade en iets lekkers krijgen!
top

Contributiebetaling en lidmaatschap
Het lidmaatschap geldt voor alle kinderen in het gezin.
Adreswijzigingen en nieuwe gezinsleden kunt u via speeltuin.maredijk@zonnet.nl melden bij de
ledenadministratie. U ontvangt dan een nieuw ledenpasje. Als het
klaar ligt krijgt u per e-mail bericht.
Iedereen die in 2012 in onze ledenadministratie staat
ingeschreven krijgt eind december per e-mail een bericht met
informatie over de contributie voor 2012. Dit betreft een
aankondiging dat er een rekening wordt verstuurd, of dat de
contributie met de door u verleende machtiging wordt
geïncasseerd in het eerste dan wel het tweede kwartaal.
De contributie is sinds de invoering van de euro ongewijzigd
€ 15,- per gezin.
Niet iedereen heeft zijn contributie voor 2011 betaald. Deze
leden zijn daarover telefonisch, schriftelijk en/of per e-mail
benaderd. Hierbij nogmaals het verzoek om € 15,- (per
kalenderjaar) te betalen. Contant bij de portier of per bank op
rekening 274564. Alvast bedankt!!
De contributie van € 15,- geldt voor een kalenderjaar en kan
contant worden betaald bij de portier, per bank (rekeningnummer
274564), of met een machtiging.
De machtiging geldt tot wederopzegging. De machtiging, voor uw
en ons gemak, heeft onze voorkeur, omdat u de betaling dan niet
kunt vergeten en wij dan geen rekening (en eventueel een
herinnering) hoeven te sturen. Een ondertekende machtiging kunt
u per gewone post terugsturen of inleveren bij de portier.

Het lidmaatschap loopt door als het niet (vóór 1 januari) wordt opgezegd met een berichtje aan de
ledenadministratie. [Volgens de nieuwe regels geldt er een opzegtermijn van 1 maand, maar onze
regeling is soepeler!] Een opzegging wordt per e-mail bevestigd.
Na betaling (of als u een machtiging hebt afgegeven) krijgt u een nieuwe jaarsticker op uw pasje. top

Weekendopenstelling
De gemeente vraagt van iedere speeltuinvereniging een ruime openstelling.
In het weekend wordt er daarom onder onze leden naar vrijwilligers gezocht, die
koffie, ijs en snoep willen verkopen, het lidmaatschap controleren (aan de hand
van het ledenpasje) of entree willen heffen bij bezoekende kinderen.
Nieuwe portiers krijgen vooraf een uitleg. Je kunt je -bij voorkeur voorafaanmelden via portiermaredijk@gmail.com (garantie voor openstelling) en last
minute (= vanaf vrijdag 17.30 uur) via 06 227 18 117 (géén garantie voor
openstelling). Het is handig (en leuk!) als je met z’n tweeën komt! top

De beste wensen …
Het bestuur en de portier van Speeltuin Rondom de Maredijk wensen jullie allemaal fijne Kerstdagen, een
prettige jaarwisseling en een speels 2012!
top

Wist je dat …
… klaverjasclub “Tot ons Genoegen” iedere donderdagavond vanaf 20.00 uur een kaartje legt in ons
clubgebouw en dat u, met of zonder maat, eens vrijblijvend kunt komen kennismaken?
… de Leydse KluchtenCompagnie een druk jaar meemaakt, en nog steeds op zoek is naar (vooral
mannelijke) acteurs?
… Sinterklaas bij ons in de speeltuin geweest is en voor alle kinderen een hartelijk woord had?
… Sint Maarten, een mooi feest van lichtjes en delen, dit jaar gevierd is met ruim 60 kinderen, die met
hun zelfgemaakt lampionnen in 4 groepen zingend in het donker een optocht door de Maredijkbuurt
liepen?
… de spelletjesmiddag die B4Kids in onze speeltuin heeft georganiseerd voor Serious Request € 140,heeft opgebracht?
… ideeën en hulp voor het Eeuwfeest van de Maredijkbuurt in 2013 nog steeds welkom zijn bij
j.hengstmengel@zonnet.nl?
top

