1 JANUARI 2017
Een actief netwerk
voor mama’s
met kinderen
in de leeftijd
tot en met 12 jaar!

Agenda in het kort
Zaterdag 7 januari
VoorleesochtendBibliotheek
Dinsdag 10 januari
Speelochtend

De Zee

Zaterdag 14 januari
Muziek op Schoot
Dinsdag 17 januari
Informatieavond Leerstijlen

Geen witte Kerst, toch een sneeuwballengevecht...

Donderdag 26 januari
SpeelochtendElmobende

Voorwoord

Vrijdag 27 januari
Nieuwjaarsborrel

Wat is het jaar voorbij gevlogen! Vorig jaar rond deze tijd las ik
in de nieuwsbrief de oproep voor nieuwe teamleden. En
inmiddels ben ik alweer bijna een jaar lid van het bestuur.
Er is het afgelopen jaar veel veranderd achter de schermen (we
hebben een stichting opgericht), maar ook vóór de schermen
(onze vernieuwde website, flyers en nieuwsbrief).
Met het huidige team zijn we steeds weer op zoek naar nieuwe,
leuke, interessante of juist ontspannende activiteiten voor
mama’s in Elst (en de wijde omgeving). Soms blijkt er minder
animo te zijn, dan wij verwachtten. Gelukkig zijn de meeste
Mama-avonden en speelochtenden druk bezocht. Ook hebben
we veel nieuwe gezichten mogen verwelkomen.

Vrijdag 3 februari
Crea avond
Zaterdag 4 februari
VoorleesochtendBibliotheek
Woensdag 8 februari
Speelochtend
‘t Strand
Maandag 20 februari
Speelochtend

Mik Mak

Eind februari
Workshop Opruimen met Kinderen
Vrijdag 24 februari
Workshop Handlettering
Meer informatie over de geplande
activiteiten vind je verderop in
deze nieuwsbrief.

Eén van de workshops die we gaan organiseren past goed bij
mijn eigen goede voornemens voor 2017: opruimen... Doen
jullie mee? Lees snel verder in deze nieuwsbrief!
Maar voordat het zover is, willen wij iedereen via deze
nieuwsbrief een fantastisch jaar wensen!
Zullen we daar samen op gaan proosten tijdens de nieuwjaarsborrel op 27 januari?

Rianne Bakker

namens het bestuur

Op 1 maart wordt de volgende nieuwsbrief verstuurd.

Pilot Buurtgezinnen

nieuwe gezichten
Ook deze editie verwelkomen wij
weer nieuwe mama’s (en
kindjes). We zien jullie graag
tijdens onze activiteiten, om
kennis te maken met elkaar!

Oproep
Wij hebben als team genoeg
leuke ideeën, maar we zijn ook
benieuwd wat andere mama’s
interessante / leuke / leerzame /
ontspannende activiteiten vinden.
Heb je zelf suggesties voor een
activiteit? Misschien kun jij
andere mama’s meer vertellen
vanuit jouw eigen vakgebied!
Of wil je graag een workshop
volgen over een bepaald
onderwerp maar kun je die niet
vinden in de buurt.
Of weet je een leuke bijeenkomst
die voor meer Mama’s in Elst
interessant is? Mail ons dan op
activiteiten@mamasclubelst.nl

Nieuwe activiteiten
Intussen zijn we druk met het
regelen van nieuwe activiteiten.
Het is nog niet helemaal rond,
dus daarom kunnen we ze nog
niet in de nieuwsbrief vermelden.
Houd dus goed facebook, onze
website en je mailbox (Evite) in
de gaten:
• EHBO / kinder-EHBO
• naailes / couture cafe
• scouting
• babygebaren

Het afgelopen jaar heeft de stichting Buurtgezinnen.nl een pilot
gedraaid in de gemeente Overbetuwe, waarbij voor overbelaste
gezinnen een steungezin werd gezocht in de buurt. De
gemeente heeft besloten niet door te gaan met deze pilot in
Overbetuwe. Redenen daarvoor waren onder andere de hoogte
van de kosten, het verwachte grote tekort voor jeugdhulp in
2017 bij de gemeente en de mogelijkheid de functie te koppelen
aan een reeds bestaande organisatie. Gezinnen die op dit
moment contact hebben met Buurtgezinnen.nl, zijn geïnformeerd
en worden z.s.m. benaderd door Home-Start.
Nieuwe gezinnen kunnen rechtstreeks contact opnemen met
Roly Buijs (roly.buijs@fortewelzijn.nl, 06-46375070) of Saskia
Henze (saskia.henze@fortewelzijn.nl).
Mocht je nog vragen hebben, dan kun je contact opnemen
met Titia Kroep, Coördinator Buurtgezinnen.nl gemeente
Overbetuwe (06-19612671).

workshop “Ont-moeten”
Door Hanneke Klein-Buijssen
Op donderdag 15 december konden moeders van de mama’s
club en moeders van daarbuiten kennismaken met de
haptonomie in de workshop “ont-moeten bij de mama’s club”.
Vier moeders konden in deze drukke periode toch tijd vinden
om deel te nemen en werden zich door middel van
ervaringsoefeningen bewust van hun eigen patronen. De één is
meer afwachtend, de ander duikt overal zonder nadenken in. In
de oefeningen werden ze zich bewust van hun gevoel bij de
opdracht en konden we samen kijken of hun gedrag daarbij
paste of dat zij over grenzen gaan, over angst heen stappen of
niet eens voelen wat ze werkelijk willen. Allemaal situaties die
veel energie kosten.
Daarna deden we oefeningen waarbij gekeken werd naar de
manier van leiding nemen en het aannemen van een volgende
rol. Hierbij werden verschillende paralellen getrokken met het
contact met hun partner en kinderen. Ook hebben we een
oefening gedaan waarbij we de ander in beweging moesten
krijgen. De link met weerbarstige kinderen was makkelijk
gelegd. De moeders waren zeer enthousiast: “dit heeft me echt
de ogen geopend!”, “ik voel me gesterkt in het idee dat ik veel
meer op mijn gevoel mag vertrouwen” en “ik ben me meer
bewust van het feit dat ik keuzes heb en die ook kan maken
doordat ik dit nu gevoeld heb”. Kortom, een workshop die we
graag aan meer moeders komen geven.

• advertentie •

Begin
2017
nieuw
in Els
t!

r
o
o
v
l
a
a
z
l
e
e
Peutersp
r.
a
a
j
4
t
o
t
2
n
a
v
n
e
r
e
d
in

k

kleinschalig,
aliteit
oudercontact en kw

ieder kind is
welkom

Opendag

leeftijd

r
2-4 jaa

hzelf zijn
kind mag zic

wij zijn een kleine
organisatie

ari
u
n
a
j
1
2
g
a
d
r
e
Zat
van 10.00 uur
tot 13.00 uur

kinderopvan

gtoeslag mo
gelijk

tlijst

wach
geen

groep v
an max
imaal
10 kind
eren

Een goed
e voorbe
reiding
op de ba
sisschool
!
PEUTEROPVANG

De kleine
Musketiers

Wilt u meer informatie en/of wilt u uw kind aanmelden,
bel 0481-202023 of kijk op onze website:

“Samen spelen en ontdekken”

www.dekleinemusketiers.nl
Chopinstraat 1, 6661 CZ Elst

reaCTIES activiteiten
Activiteit: Crea avond (bij Dafna thuis)
Datum: donderdag 3 november
Reactie: Rianne
“Dafna had genoeg lekkers op tafel gezet. De wijn stond koud,
maar iedereen ging aan de thee. Er werd druk gekletst over
school en sinterklaas, terwijl iedereen lekker met haar eigen
project aan de slag ging.
Er werden patronen uitgewisseld (met kat), een supersnel
gymtasje genaaid, wat haken tussendoor, een pietje-haarspeldje
van kraaltjes, adventkalender-huisjes.
We hebben elkaar weer op genoeg leuke ideeën gebracht. Het
was een gezellige avond!”
Activiteit: Voorleesochtend (Tilly)
Datum: Zaterdag 5 november
Via de bibliotheek hebben zich inmiddels enkele vrijwilligers
aangemeld zodat we in 2017 elke maand een voorleesochtend
kunnen organiseren. Deze keer maakten we kennis met Tilly. De
kinderen hebben ademloos geluisterd terwij zij onder andere
voorlas uit één van haar favoriete boekjes over drie kleine
uilskuikens.
Activiteit: Speelochtend
Datum: vrijdag 11 november
De speelochtenden bij De Zee zijn altijd erg gezellig en goed
bezocht. Met ingang van het nieuwe jaar zullen we bso locatie
De Zee voortaan op een dinsdag bezoeken.
Activiteit: Gratis proefles Muziek op Schoot
Datum: Zaterdag 12 november
Reactie: Jacqueline (mama van Yentl)
“Samen met mijn dochter Yentl en nog 4 andere kinderen met
ouders en een oma deden we mee met het laatste groepje.
Claudia stelde zich voor en de kinderen konden zich voorstellen
met een namenliedje met een handpop erbij.
De kinderen moesten eerst even wennen, er kon nog net een
zwaai vanaf en een enkeling durfde er naar toe te lopen en een
hand te geven.
We deden allemaal leuke liedjes met spelletjes erbij, zoals een
herfstlied met bladeren. De kinderen hadden er de grootste lol
mee om ook zo papa onder de blaadjes te krijgen.
Iedereen deed goed mee en het uur vloog heel snel voorbij.
Je zag ieder op zijn eigen manier genieten en het voelde als een
goede sfeer. Claudia, bedankt voor je leuke workshop en tot een
volgende keer!”

Activiteit: Speelochtend
Datum: donderdag 24 november
Deze ochtend bij de Elmobende hebben de kindjes heerlijk met
elkaar gespeeld. Het klikte goed tussen de kinderen onderling.
Er waren zorgzame poppenmoeders en poppenvaders druk in de
weer met de kinderwagen en maxi cosi. Mooi om naar te kijken
en een lekkere relaxte ochtend.
Activiteit: Sinterklaas dobbelavond
Datum: vrijdag 25 november
Tegelijk met de Herensoos hadden wij een ruimte bij De
Wieken. Een grappig gezicht op het bord bij de ingang. De
avond begon met kennismaken en kletsen. Nieuwe gezichten en
oude bekenden brachten enthousiast kadootjes mee, de tafel
stond al snel vol. Drie hilarische rondes met dobbelen en
opdrachtkaartjes eindigden in een gezellige avond waar
niemand met lege handen naar huis ging.
Activiteit: Speelochtend & kerstvoorstelling
Datum: woensdag 7 december
Reactie: Suzanne (mama van Feline)
“Sint is net met zijn pieten naar Spanje vertrokken en bij bso ‘t
Strand kwamen we vandaag mooi in de kerstsfeer met het
optreden van Titia, kindercoach. De kinderen konden eerst even
vertrouwd springen op de trampolines en de mama’s genoten
van een kopje koffie of thee. Daarna keken we samen naar de
voorstelling. Feline vond het eerst even spannend, net als de
meeste andere kinderen. Uiteindelijk hielpen de kinderen de
vogel om de kerstboom te versieren en luisterden ze met veel
aandacht naar het kerstverhaal. Als afsluiting mochten ze nog
even op de gitaar spelen. Daarna waren de trampolines weer
favoriet. Al met al een gezellige ochtend!”
Activiteit: Mama-avond: workshop “ont-moeten”
Datum: donderdag 15 december
Reactie: Hanneke
“Vier moeders konden in deze drukke periode toch tijd vinden
om deel te nemen en werden zich door middel van
ervaringsoefeningen bewust van hun eigen patronen. De één is
meer afwachtend, de ander duikt overal zonder nadenken in. De
moeders waren zeer enthousiast.” Meer lees je op pagina 2.
Activiteit: Speelochtend
Datum: maandag 19 december
Reactie: May (mama van Isa)
“Het was een gezellig drukke speelochtend, maar niet te druk.
Ik kom binnen in een overzichtelijke grote ruimte. De kinderen
vermaken zich prima en de mama’s praten gezellig met elkaar.
Sommige kindjes trekken hun eigen plan en sommige blijven bij
mama in de buurt. Het is dan ook vrij rustig en de mama’s
genieten ondertussen van koffie en van een gezellige boel. Op
naar de volgende speelochtend dus.”
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Evite
Via Evite krijgen de leden de
mogelijkheid om zich aan te
melden voor een activiteit.
Deze digitale uitnodiging ontvang
je ruim van te voren per email.
Houd dus je mailbox in de gaten.
Meld je op tijd aan, want soms
geldt er een maximum aantal
deelnemers.
Kom eens vrijblijvend
kennismaken op bijvoorbeeld
een speelochtend.
De eerste keer is altijd gratis.

OP DE AGENDA
Speelochtenden in januari en februari
Op een speelochtend zijn we te gast bij één van de bso of
kdv-locaties in Elst van Skar of Kikkerkoning. Elke locatie is
anders, we proberen steeds af te wisselen in de dagen en de
locaties.
Sommige locaties zijn erg ruim opgezet en sommige zijn juist
wat knusser. Helaas kunnen er soms maar een beperkt aantal
mama’s met hun kinderen komen. Houd daarom altijd de Evites
in de gaten, en meld je snel aan.
Tijd: 9:00 - 10:30
Kosten: € 1,- per mama voor koffie, thee en wat lekkers
Vergeet niet zelf drinken en fruit of wat lekkers voor je eigen
kind(eren) mee te nemen.
Datum

Locatie

Host

dinsdag 10 jan

bso De Zee (Kikkerkoning)

Rianne

donderdag 26 jan

bso Elmobende

Claudia

woensdag 8 feb

bso ‘t Strand (Kikkerkoning)

Jacqueline

maandag 20 feb

kdv Mik Mak (Skar)

Marleen

Zoals je ziet zijn de speelochtenden vanaf nu telkens
gepland in een even week. Uiteraard zijn deze data onder
voorbehoud. Wijzigingen zijn altijd mogelijk, houd
daarom altijd de Evite (email) in de gaten voor de juiste
dag en locatie.

Voorlezen in de bibliotheek
De voorleesochtenden die we de afgelopen maanden
organiseerden in samenwerking met Bibliotheek Elst bleken een
succes. Daarom hebben we besloten om deze nu elke maand in
te plannen. Elke éérste zaterdag van de maand is er een
“voorlees uurtje”. Deze activiteit is openbaar, iedereen is
welkom: mama’s, papa’s, broertjes, zusjes, buurkindjes,
neefjes, vriendinnetjes, etcetera.
Er worden 2 of 3 boekjes voorgelezen, deze zijn geschikt voor
de peuter- en kleuterleeftijd.
Na het voorlezen krijgen alle kinderen een leuke kleurplaat mee
naar huis.
Waar: Bibliotheek Elst
Kosten: Gratis (koffie/thee op eigen kosten)
We zijn op bezoek in de bibliotheek. We vragen ouders om hun
eigen kinderen in de gaten te houden.
De eerstvolgende voorleesochtenden
Zaterdag 7 januari, 10:15 - 11:00
Zaterdag 4 februari, 10:15 - 11:00

Activiteit: Muziek op schoot door Claudia Wijers (zie ook p. 10)
Datum: Zaterdag 14 januari, 9:00 of 10:00
Waar: Balletzaal De Helster, Schubertstraat 1 Elst
Een gratis proefles, van de Muziek op Schoot-cursus. Tijdens de
les van ongeveer 40 minuten zing, beweeg, speel en luister je
samen met je kind. Zelf muziek maken gebeurt met de stem,
handen, voeten en met eenvoudige muziekinstrumenten.
Kosten: eerste les = gratis proefles

Mama avonden
Activiteit: Informatieavond over Leerstijlen (zie ook p. 10)
Datum: dinsdag 17 januari, 20:00
Waar: adres volgt na aanmelding
Op deze informatieve avond maak je kennis met 4 verschillende
leerstijlen. Je ontdekt welke voorkeur je zelf hebt en komt
erachter welke voorkeur je kind heeft. Lees meer over deze
activiteit verderop in de nieuwsbrief.
Kosten: € 2,- (inclusief koffie of thee)
Activiteit: Nieuwjaarsborrel
Datum: vrijdag 27 januari, 20:00
Waar: Dries & Co
Een avondje uit voor mama’s! Gezellig kletsen onder het genot
van een lekker drankje.
Kosten: consumpties voor eigen rekening
Activiteit: Crea avond
Datum: vrijdag 3 februari, 20:00
Waar: adres volgt na aanmelding
Ben je thuis bezig met een haakprojectje, foto’s inplakken of
iets anders creatiefs? Of kom je er juist niet aan toe? Kom met
je projectje naar onze crea avond en al kletsend kom je vast
een stukje verder. Het is bij een van de mama’s thuis en zij
zorgt voor koffie, thee en wat lekkers.
Kosten: € 1,- voor de gastvrouw
Activiteit: Workshop Handlettering (zie ook p. 10)
Datum: vrijdag 24 februari, 19:00
Waar: Nijmegen Noord, adres volgt na aanmelding
Kosten: € 15,- (i.p.v. €17,50) contant betalen
Aantal deelnemers: 2 - 6 personen
Activiteit: Workshop Opruimen met kinderen (zie ook p. 11)
Datum/locatie: eind februari, exacte datum en locatie volgt nog
Kosten: € 5,-

Meer informatie over de geplande activiteiten vind je op onze
website en in de betreffende uitnodiging (Evite).
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KOM KIJKEN

KINDEROPVANG IN ELST
BSO Boomhut
Dagopvang Tante Kers

Dagopvang Eigenwijs

Dagopvang Kiekeboe

Dagopvang Mikmak

babygroepen (0 - 2 jaar)
VVE-locaties

BSO Simsalabim

peutergroepen (2 - 4 jaar)

07.30 - 18.30uur

0900 - 235 75 27

verticale groepen (0 - 4 jaar)

fantastische binnen- én buitenruimtes

bevlogen professionele medewerkers

skar.nl

Muziek op schoot
Is jouw dreumes/peuter ook
zo dol op muziek en dansen?
Een cursus voor (groot)ouders /
verzorgers die het leuk vinden
om met hun jonge kind op
muzikale ontdekkingsreis te
gaan.
De lessen van deze cursus zijn
voor kinderen van 1 tot 4 jaar en
bestaan uit zingen, bewegen,
muzikale spelletjes en
luistermomenten.
Kom naar de gratis proefles
Muziek op Schoot
Kosten: € 54,- voor 6 lessen
eerste les = gratis proefles *
Start: 14 januari t/m 18 februari
Tijd: 9.00 of 10.00, afhankelijk
van het aantal aanmeldingen
Locatie: MF-ruimte De Helster,
Schubertstraat 1 Elst
Voor meer informatie en
aanmelding:
Claudia Wijers 06-13077372 /
cpf.wijers@gmail.com
* Via Evite ontvang je een
uitnodiging van Mama’s Club Elst
voor de gratis proefles op 14
januari. Meld je snel aan, zodat
wij het aantal deelnemers aan de
docent kunnen doorgeven. Wil je
je aanmelden voor de cursus,
dan kun je contact opnemen met
Claudia Wijers.

Een leerprobleem OF GEWOON
een andere leerstijl?
17 jan uari: Lezing Leerstijlen, door Titia Scheepe
Herken je het volgende in jouw kind:
• Is jouw kind energiek, spontaan, creatief, kan het gevat uit de
hoek komen, initiatiefrijk, gevoelig?
• Hoor je op school: “Het zit er wel in, maar komt er niet uit” of
“Hij kan het wel, maar door zijn onrust...”?
• Ontstaan hierdoor boze buien, druk gedrag of frustratie?
• Heeft uw kind het gevoel niets te kunnen?
“Is dit een leerprobleem of gewoon een andere leerstijl?”
Tijdens deze avond maak je kennis met 4 verschillende
leerstijlen. Je ontdekt welke voorkeur je zelf hebt en je komt
erachter welke voorkeur jouw kind heeft.
Na deze avond ga je naar huis met praktische tips die je meteen
in de praktijk kunt toepassen.

Handlettering
Handlettering zie je steeds meer: mooie woorden of teksten op
diverse ondergronden.
In deze basisworkshop – gegeven door Adinda Verouden – leer
je mooie letters maken. Er is aandacht voor diverse lettertypen
en soorten en je krijgt compositie- en versiertips.
Maak daarna de mooiste posters, verjaardagskaarten of
uitnodigingen. Versier inpakpapier, maak je eigen naambord, of
verwerk het in een sieraad.
En wat dacht je van een bijzonder cadeautje met een
persoonlijke tekst!
Met een beetje fantasie versier je de mooiste dingen!
Tijdens de workshop maak je een A4 poster, een kaart of je
versiert een notebook met een zelf gekozen woord of quote.*
Inclusief voorbeeld/oefenbladen, poster, kaart of notebook.
Mensen met wat ervaring en/of een beetje lef mogen tegen een
kleine meerprijs ook rondsnuffelen om iets uit de voorraad op
Creadinda’s zolder uit te kiezen.

Speciaal voor Stichting Mama’s Club Elst krijgen wij
korting op deelname.
* Bedenk van te voren een woord, quote of korte tekst die je
wilt gaan handletteren!

Colofon
Je leest de nieuwsbrief van
Stichting Mama’s Club Elst.
Wij organiseren allerlei activiteiten
voor moeders (to be) en kinderen
(0 – 12 jaar) uit Elst.
Als je je aanmeldt voor onze
activiteiten kun je andere moeders en kinderen ontmoeten en
maak je deel uit van een actief
netwerk.
Deze nieuwsbrief verschijnt
tweemaandelijks.

Foto’s
Tijdens de activiteiten maken wij
soms foto’s. Deze kunnen we
gebruiken voor de nieuwsbrief
en andere uitingen om Stichting
Mama’s Club Elst te promoten.
Mocht je hier bezwaar tegen
hebben, laat het ons of de fotograaf tijdig weten.

Bestuur
Het bestuur van Stichting Mama’s
Club Elst bestaat momenteel uit
Claudia, Jacqueline, Marleen en
Rianne. Voor vragen kun je ons
aanspreken op één van de activiteiten, of neem contact op via
bestuur@mamasclubelst.nl.

Contact
Heb je geboortenieuws, of
een ander berichtje voor in
de nieuwsbrief?
Stuur deze per e-mail naar
nieuwsbrief@mamasclubelst.nl

www.mamasclubelst.nl

Opruimen met kinderen
Workshop Opruimen met Kinderen,
door Judith Berns-Stouthamer en Evelien Tielen
In samenwerking met Judith van Hamer Organizing zal Evelien
Tielen een workshop ontwikkelen voor Stichting Mama’s Club
Elst. Deze zal gegeven worden tijdens een Mama’s avond eind
februari.
Judith is net gestart als professional organiser. Evelien geeft
inmiddels een jaar workshops over opruimen. In twee uur tijd
laat zij de deelnemers kennismaken met methodes die hen
helpen om sneller en met meer resultaat op te ruimen. Tijdens
de avond kreeg ze regelmatig de vraag, hoe motiveer je je
kinderen om op te ruimen. Het idee voor een nieuwe workshop
was geboren: opruimen met kinderen
Wat kunnen de mama’s verwachten?
“In twee uur tijd leren we de mama’s hoe ze hun kinderen
kunnen begeleiden bij het opruimen. We behandelen methodes,
geven praktische tips afgestemd op de leeftijden en hebben het
over vaardigheden, zoals plannen en organiseren. Vaardigheden
die je de kinderen kunt leren en waarvan ze hun hele leven
profijt hebben. Het idee is om er een gezellige, interactieve
avond van te maken met het doel dat de mama’s vol inspiratie
en energie naar huis gaan. Ze hebben zin om met hun kinderen
aan de slag te gaan!”
Duur en kosten: ongeveer 2 uur
€ 5 per deelnemer (voor materialen en onkosten)
De praktische zaken (zoals huur van een ruimte, koffie en
thee) zal het bestuur van Stichting Mama’s Club Elst regelen, de
kosten hiervoor nemen wij deze keer voor onze rekening.
Er is een maximum van 15 deelnemers.
De workshop zal eind februari 2017 plaatsvinden,
de exacte datum en locatie volgt zo snel mogelijk.

Ontwerp je eigen

sneeuw-bol

naam

tekenen

inkleuren

versieren

Stuur een foto van jouw ontwerp naar nieuwsbrief@mamasclubelst.nl

