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April
Maart - een maand vol activiteiten

De drukke maart-maand hebben we achter de rug,
maar wat is er veel gebeurd deze maand.
We begonnen op 1 maart gelijk met de Carnavalsdisco
op vrijdagavond. Veel vrolijke meestampers en
polonaisemuziek waarop de kinderen uitgedost en al
konden dansen en hossen.
De volgende dag gingen we door met de kinderbingo
in de middag en voor de grote mensenkinderen deden
we het in de avond nog een keer. Een gezellige dag
met mooie prijzen en blije gezichten.
We hebben ook al enige mooie dagen gehad wat het
weer betreft waardoor het buiten al wat drukker werd.
Op 15 en 16 maart hadden we NL-doet Deze dagen is
er een berg werk verzet om de tuin weer op orde te
krijgen voor de zomer. Hieraan werd deelgenomen
door een groep leerlingen van het Grafisch-lyceum en
4 vrouwen van de taalcursus Nederlands, waar we erg
blij mee waren. Er werd geschoffeld en
schoongemaakt en nieuwe picknicktafels in mekaar
gezet en geverfd.
Zondag 16 maart was de jubileumreceptie voor het 60jarig bestaan. Veel belangstellende zijn deze middag
gekomen om ons te feliciteren met deze mijlpaal.
Vanwege dit jubileum zullen er dit jaar nog veel
feestelijke activiteiten plaats vinden in het kader van
het 60-jarig jubileum. (zie de aankondigingen op
Facebook of de website.)
Een week later was er weer een spannend weekend,
vooral voor de Belhamels. Zij speelden twee avonden
voor een volle zaal de musical Spookie. Ze vonden het
erg spannend maar hebben het er goed van
afgebracht. Ze werden dan ook aan het einde in de
bloementjes gezet.
De winterclubs zijn deze maand ook voor het laatst
geweest. De knutselclub, kinderbingo en de
kinderdisco werden goed bezocht deze winter en
zullen in het najaar zeker terugkomen in het
activiteitenprogramma.

Afgelopen activiteiten
Belhamels musicalclub
Wat was het weer een feest om de kinderen op het
podium te zien stralen. Het was een gezellig, groepje
meiden en knullen en we hopen dat jullie volgend
seizoen weer mee willen doen. Als uw kind volgend
seizoen ook mee wilt doen kan u haar/hem alvast
opgeven via de mail belhamels.schiewijk@gmail.com
of een inschrijfformulier op de speeltuin. De leeftijd is
vanaf 8 jaar en uw kind moet nog op de basisschool
zitten. Misschien tot september.
Kijk voor meer foto’s op onze website.

Sportdag
Zaterdag 13 april werd er een beetje sneeuw voorspeld
maar gelukkig hebben weermannen/-vrouwen het niet
altijd bij het juiste eind. Het was een dag met
bewolking maar ook veel zon. Deze dag stond in het
teken van sportief en gezondheid. De hele dag waren
er allerlei sportonderdelen te beoefenen en sport
clinics te volgen (voetbal, atletiek en kickboksen). Deze
dag geen snacks maar gezonde boterhammen en
pannenkoeken met fruit welke voor de kinderen gratis
te halen waren. Kijk op onze Facebook voor meer
foto’s.
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Komende activiteiten
Paaseieren zoeken
Maandag 22 april worden er weer heel wat eieren
verstopt op de speeltuin. Kinderen van alle leeftijden
kunnen hieraan meedoen. Het begint om 12:00 uur en
ook dit jaar zal er weer een paasbuffet zijn.

Agenda komende activiteiten





22 april
27 april
11 mei
20 t/m 23 mei

Zomeractiviteiten:

Koningsdag
Zaterdag 27 april vieren we weer traditioneel
Koningsdag. Er is weer van alles te beleven;
kermisspelen, schminken, kinderspelen en
springkussens. Natuurlijk is er ook veel voldoende te
eten en drinken. We hopen op een grote opkomst. Wilt
u een keer helpen bij een spel, dat kan. U kunt dit laten
weten op de speeltuin of op de dag zelf.
Tot dan!
Kijk op onze website of Facebook
Pagina voor meer informatie!

Maandag t/m zaterdag
Maandag
Dinsdag
Vrijdagochtend
Vrijdagavond
Zaterdagmiddag
Zaterdagavond

Redactie:
W. Zeedijk
B. van Dijk

- Paaseieren zoeken
- Koningsdag
- Mini Jeugdland
- Avond 4-daagse

- buitenspelen
- schoonmaak dag
- vergaderavond
- wandelen vanaf 10:00 uur
- disco 1x per maand
- kinderbingo 1x per maand
- bingo 1x per maand

L. Vijgeboom

Contributie voor leden:
Gezin € 15,00 per jaar met of zonder kinderen t/m
14 jaar. Aspirant-leden € 6,25 per jaar
(van 15 t/m 18 jaar)
Donatie v.a. € 5,00 per jaar
Dagkaartjes:
€ 0,50 per dag of dagdeel per persoon.
E-mail: speeltuin@schiewijk.nl
Website: www.schiewijk.nl
Aangesloten bij de K.v.K. onder nummer
40342635
Openingstijden:
Zie voor actuele tijden de website onder
Openingstijden.
Kopie inleveren vóór de 20e van de maand.
Kopie ingeleverd na deze datum wordt niet
gegarandeerd geplaatst.
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