
Speeltuin Weerestein
Jaarprogramma 2011

  
 O

PE

NING SEIZOEN

23 april, op Paaszaterdag opent het buitenspeel-
seizoen met het traditionele Paaseieren zoeken. 
Het Paasei-zoeken gaat om beurten in 3 leef-
tijdsgroepen. 
Aanvang rond 13:30. voor de eerste groep

Voor een toelichting en de laatste informatie steeds de 
website:      www.speeltuinweerestein.nl

 T
OE

ZICHT

De speeltuin mag alleen open als er een toezichthouder is.
Om het rooster rond te krijgen en het toezicht doenlijk te 
houden willen we graag meer toezichthouders. Meld je aub 
aan voor enkele uren per maand. 
De reguliere openingstijden zijn van 15:30-17:15. 
Als vaste toezichthouder krijg je een sleutel en kan je bo-
vendien altijd in de speeltuin terecht.

  
  
 S

PEELTUIN
D
AG

18 juni is het nationale speeltuindag. 
Er zijn allerlei spelletjes te doen en leuke prijzen 
te winnen. 
Het wordt een supergezellige middag. 
Aanvang 14:00

KA
M
PE

ERNACH
T

2 juli, de nacht der nachten in de speeltuin!
Slapen in je eigen tentje na een mooi verhaal bij het 
kampvuur, of na een spannend avontuur met zaklan-
taarns. Daar wil je zéker bij zijn. Een belevenis om 
nooit te vergeten. 
(ook heel leuk voor meekomende ouders!) 
Aanvang 17:00

  
 H

ER

OPENING GEBOUW

18 juni, om 13:00 heropenen we het vernieuwde 
speeltuingebouw feestelijk met (0%) “Champag-
ne”, limonade en ander lekkers. 
Ook is er de uitslag van de ballonnenwedstrijd 
van 6 maart. 
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OM
ERPICN
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24 september, Burendag en zomerpicnic.
Nog even lekker nazomeren aan het eind van de vakantie 
met de zomerpicknick. Maak een lekker gerecht en neem je 
mandje en picknickkleed mee voor een gezellige zondagmid-
dag op het mooie gras.
Graag aanwezig zijn om  12:00
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SE
IZOEN

SLUITING

1 oktober sluit het buitenspeelseizoen weer voor 
de winter.
We maken er een gezellige middag van met iets 
speciaals. Aanvang  14:00

KI
N
DE

RBINGO 19 oktober, Bingo!  Altijd leuk voor de kinderen 
tijdens de herfstvakantie. Er is natuurlijk voor 
ieder kind een prijs.
Aanvang 14:00

  
  
  
   

  DISCO5 november, lekker dansen in de disco. 
De DJ’s maken er natuurlijk weer een feest van 
tussen 19:00 en 21:30!

  
  
KE

RS
TKNUTSELEN

14 december, Kerstknutselen om 14:15.
De kinderen maken een mooie kerstknustel voor 
in of onder de boom.

 K
ER

ST
KIEN

17 december, is er weer een rijkelijk gevulde prij-
zentafel voor een sfeervolle Kerstkienavond met 
een goed doel.

Vragen?  Of wil je zelf eens iets voor de buurt organiseren in de speel-
tuin of het gebouw? GOED IDEE ! neem even contact op met het be-
stuur en het is vast mogelijk.
Zie voor alle info ook de speeltuinwebsite: www.speeltuinweerestein.nl
Steeds het laatste nieuws in je mailbox? Abonneer je op de nieuws-
brief via de site!
Of meld je aan op www.speeltuinweerestein.hyves.nl 
of volg twitter: @SVWeerestein

SI
N
TE

RKLAAS

Sinterklaas komt dit jaar weer eind november. 
Alle leden krijgen hiervoor een uitnodiging. 
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