Nieuwsbrief
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07 november 2017

Aan alle leden van Speel-o-theek Klapstuk

11 November Sint Maarten Viering in de Maredijkbuurt
Ook dit jaar organiseren de speeltuinvereniging en de buurtvereniging van de Maredijkbuurt samen
Sint Maarten.
Wat is er te doen?
15.00 -17.00 Lampion knutselen In het Maredijkhuis.
Sint Maarten lopen is het leukst met een zelfgemaakte lampion! De speeltuinvereniging zorgt voor
de materialen. Deelname is gratis voor leden van de speeltuinvereniging. We verkopen bij het
knutselen lampionstokjes a €5,- p/st, waarvan de opbrengst volledig naar hulp op Sint Maarten gaat.
18.00-19.00 Kinderen gaan langs de deuren van de huizen in de buurt die meedoen.
Ze zingen (met hun zelfgemaakte lampion in de hand)een lied voor Sint Maarten en krijgen in ruil
daarvoor iets lekkers van de “rijke mensen” waar ze aanbellen.
De huizen die meedoen zijn te herkennen aan een lampje, kaarsje of lampion bij de deur.
De kinderen zingen een Sint-Maarten liedje en krijgen wat lekkers in ruil.
Wil je meedoen en als rijke man/vrouw lekkers uitdelen aan de kinderen?
Maak 11 november voor 18.00 uur duidelijk dat er bij jouw huis aangebeld mag worden: Zet een
lampje, lampion of kaars bij je deur. Andere versieringen mogen natuurlijk ook, wellicht heeft een
enkeling zelfs ruimte voor een Sint Maartensvuur? Zorg voor wat lekkers in huis om aan de kinderen
te kunnen geven!
Sint Maarten heeft hulp nodig
Sinds orkaan Irma begin september een grote ravage aanrichtte, denken we bij Sint Maarten niet
meer alleen aan lampionnen, liedjes en lekkernijen. Daarom zullen we tijdens het knutselen lampion
stokjes verkopen a €5,-.
De volledige opbrengst van de verkoop zullen we storten op giro 5125, het gironummer dat het Rode
Kruis geopend heeft voor hulp aan Sint Maarten.

Doen jullie mee?!

Sinterklaasvoorstelling zaterdag 2 december
Op zaterdag 2 december om 10:30 speelt Theatergroep Ploef het stuk Boevenpieten!
in het Maredijkhuis. Gratis toegang, aanmelden niet nodig.
Ook is er die ochtend weer de mogelijkheid om -gratis- te knutselen onder begeleiding van de dames
van Technika 10 Leiden.
Alle kinderen van de speel-o-theek en speeltuinvereniging zijn welkom!
De deuren zijn open om 10:00 uur

Boevenpieten!

Het is de dag van de aankomst van Sinterklaas. Iedereen is er vol van. Maar Agent Snorremans moet
eerst nog achter twee ontsnapte dieven aan. Hij kan ze maar niet vinden.
Even verderop willen twee domme pieten Hoofdpiet wel helpen op deze drukke dag.
Gelukkig want Sinterklaas komt al bijna! Al lijken die twee nieuwe pieten wel verdacht veel op die
dieven...
Niemand heeft door dat twee ontsnapte dieven de hele zak met cadeautjes willen stelen. Of toch?
Lukt het de dieven uit de handen van agent Snorremans te blijven? Komt de zak met cadeautjes op
tijd bij de kinderen?

Hierdoor is uitleen van speelgoed op 2 december komen te vervallen.

Nieuw Speelgoed!
C29
Duplo Het grote Bos + eenden
Merk : Duplo 10584/10581
Leeftijd : vanaf 2+ tot 5 jaar
Ontdek alle vriendelijke bosdieren in het dierenpark!

F8
Takelwagen Sam met paard
Merk : Phoenix - Fireman Sam
Leeftijd : vanaf 3 jaar

G29
De Boomhut club
Merk : Beleduc
Spelers : 2 tot 4 spelers
Leeftijd : vanaf 5+ jaar
Prachtig houten 3D spel. 3D geheugenspel.
Je gaat op bezoek bij de boomhutclub-bewoners. Je neemt allerlei spullen mee, maar waar ze liggen,
moet je wel onthouden. Houten 3D geheugenspel spel vanaf 5 jaar.
G47
Stef stuntpiloot
Merk : Hasbro Gaming 15692
Spelers : 2 tot 4 spelers
Leeftijd : vanaf 4 jaar

Tot ziens in de speel-o-theek!

