
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Voorwoord 
 
 
De jaarwisseling staat voor de deur, de kerstdagen alweer voorbij. Wat ben ik dol op de 

gezellige decembermaand! Voor mij is 2015 omgevlogen, zoals eigenlijk alle jaren.  
 

Rond oud en nieuw sta je toch even stil bij wat er het afgelopen jaar gebeurd is en blik je 
vooruit naar wat 2016 te brengen heeft. Wij van de Mama’s Club kijken terug op een vol  
en gezellig jaar. 2015 begon met de succesvolle viering van het 5-jarige bestaan van de 

Club. Vervolgens vele speelochtenden en mooie creaties tijdens de crea-avonden. In 
december zijn we al druk bezig geweest om leuke activiteiten te plannen voor het nieuwe 

jaar. 
 
Het nieuwe jaar is voor velen ook het moment om goede voornemens te maken. Mijn 

goede voornemen is om in januari weer een poging te doen om de regelmaat en 
structuur terug in huis te krijgen.  

Want in december mag dochterlief toch wel een keer later naar bed, en een keer een 
extra snoepje. Maar voordat ik er erg in heb is ’een keer’ iedere dag geworden. En is de 
eerste vraag als ze wakker wordt: Mag ik een chocolaatje?  

 
Wij van de Mama’s club zijn erg benieuwd welke voornemens er onder de mama’s 

gemaakt worden voor 2016. Voor de eerste nieuwsbrief in het nieuwe jaar willen we 
graag een stukje schrijven over jullie goede voornemens, en hoe deze in januari verlopen 
zijn. Je eigen ervaring mag je sturen naar: elst@mamasclub.nl 

 

 
 
 

We wensen iedereen een mooi, liefdevol en vooral gezond 2016! Ook in het nieuwe jaar 
zien we jullie graag terug bij de verschillende activiteiten. 
 

door Mama Claudia 
Namens het team van Mama’s Club Elst: Rebeca, Claudia, Jacqueline 
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Met spoed teamleden gezocht! 

Mama’s Club Elst draait op dit moment maar op halve kracht. 
Het team bestaat nu nog maar uit drie leden, waardoor onze club niet op volle kracht kan 
werken. Wij zijn daarom nog steeds met spoed op zoek naar twee enthousiaste leden die het 

leuk vinden ons team te versterken. Meld je aan via elst@mamasclub.nl. 
 

Heb je hart voor de club, maar niet voldoende tijd om mee te draaien in het team, dan kan je 

je ook opgeven om wat hand- en spandiensten voor ons te doen. Denk aan het hosten van 

een speelochtend of een avond of aan af en toe een bijdrage aan de nieuwsbrief. Bijvoorbeeld 

door af en toe wat te schrijven of onze redacteur te helpen met het afronden van de 

nieuwsbrief. 

 

 

 

 

 

 

Speelochtend Elmobende                                                       

door Mama Maja 

 

Na alle speelochtenden die ik met Boris en Jens bezocht, was er toch een die voor ons de 
eerste keer was - de BSO Elmobende. Dus leuk om nog een speelruimte te ontdekken! 

Wat ik leuk van deze locatie vind is dat de tafel voor mama's in het midden van de 
speelruimte is en dat de ruimte goed afgesloten is en daarom ook heel goed en makkelijk 
voor de kleintjes is om te spelen. 

 

Die maandag 7 december waren de kinderen goed vermaakt met 

vooral de Lego tafel, de dinosaurussen en de onmisbare garage en 

auto's, terwijl de mama's zoals altijd lekker konden kletsen onder 

genot van koffie en thee en nog steeds van wat Sinterklaas 

lekkernijen, ook als de lieve Sint al terug op weg naar Spanje was 

(maar dan is de speculaas altijd lekker). 
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Speelochtend Het Strand                            

door mama Claudia 

 
Op dinsdag 15 december waren we welkom bij BSO ’t Strand van de Kikkerkoning. De 

kinderen hadden heerlijk de ruimte om te fietsen en natuurlijk om trampoline te springen.  

De mama’s hebben een plekje opgezocht zodat ze de kinderen goed in de gaten konden 

houden. Met een kerstkransje in de ene hand en een kop thee in de andere hand was het een 

top ochtend! 

 
 

 

Speelochtend Ballorig 
door mama Claudia 

 

In de kerstvakantie zijn we op 22 december naar Indoor Speelparadijs Ballorig in Arnhem 

geweest. Ballorig bood een speciale korting voor de Mama’s Club, altijd fijn. De kinderen 

boven de 4 jaar, die normaal naar school gaan, konden nu ook gezellig mee. Iets voor 10 uur 

stonden we al voor de deur te wachten tot het speelparadijs open ging. De kinderen stonden 

te trappelen van ongeduld om naar binnen te kunnen en zich uit te leven. 

Binnen renden de kinderen direct op alle speeltoestellen af. De mama’s zochten een fijn 

plekje op om te zitten. Het leuke om met de Mama’s Club te gaan is dat de kinderen elkaar 

hebben om te spelen. En als mama hoef je niet alleen te zitten terwijl je kinderen aan het 

spelen zijn. Een erg geslaagde dag! 

 
 

http://gastouderherma.nl/
http://www.ballorig.nl/


 

 

 

Nieuwjaarsborrel  

Door Mama Jacqueline 

 

Het jaar is alweer bijna opgesnoept.... nog een paar dagen en we proosten op het nieuwe 
jaar! Hierbij wensen wij jullie een fijn, sportief en gezond 2016 toe.  

  

                                            

 

We hebben ook een Evite uitgedaan om samen te proosten op het nieuwe jaar bij Ode op 14 

januari a.s. 

Gezellig samen bijkletsen over de vakantie en weer op naar een nieuw hoofdstuk. 

De aanmeldingen hiervoor zijn binnen gevlogen en hiervoor kan je je niet meer aanmelden. 

Gelukkig komen er nog genoeg leuke activiteiten en avonden waar je je dan op voor kunt 

geven! 

 

Voorleesochtend bibliotheek Elst 

Door Mama Claudia 

 

Op 16 januari zijn we weer welkom in de bibliotheek in Elst. Er worden die ochtend mooie 

verhalen voorgelezen aan de peuters en kleuters. Schuif gezellig aan met je gezin op de grote 

bank in de bibliotheek. Deze activiteit is ook voor niet-leden van de club! 

 

  

Wil je ons team komen versterken, stuur dan even een email naar elst@mamasclub.nl. 

Wij vinden het fijn om binnen Elst met de Mama’s Club actief te zijn. Helaas zijn we nu nog 

steeds met te weinig bezetting om het allemaal goed te kunnen realiseren. Wij houden van 

de Mama’s Club, jij ook? Kom dan gezellig bij het team! 

 

Agenda 

 

                                                                                                                                                          

  7 januari Speelochtend Schateiland                                     

14  januari Nieuwjaarsborrel Ode  

16 januari Voorleesochtend Bibliotheek 

22  januari Speelochtend De Zee   

  8  februari Speelochtend Het Strand                                         
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