Nieuwsflits 12-2015
Aan alle vrijwilligers betrokken bij de speeltuin
d.d. 16-3-2015
Gemeentelijke Buitenspeeldag 10 juni
Sinds 1994 wordt in Nederland elk jaar de landelijk Buitenspeeldag uitgeroepen,
elke tweede woensdag in juni. Deze dag is bedoeld om aandacht te vragen voor
buitenspeelruimte en het buiten spelen als activiteit. Buiten spelen is belangrijk
voor de lichamelijke en sociale ontwikkeling van kinderen.
Naar aanleiding hiervan wil Speeltuinoverleg dit graag op Midden-Drentse wijze
vormgeven. In het verleden hebben speeltuinen uit onze gemeente meegedaan.
Dit jaar willen we graag dat alle speeltuinen hieraan meedoen. Tijdens deze dag
willen we alle speeltuinen in Midden-Drenthe in de spotlights zetten. Hiermee
willen we iedereen laten zien welke speeltuinen er zijn. Daarnaast de kinderen
laten ervaren hoe leuk het is om samen in de buurt in een speeltuin te spelen.
Open dag speeltuin
Om deelname voor u aantrekkelijk te maken, bieden we elke speeltuinorganisatie
een subsidie aan van maximaal € 50,-. Dit geld kan worden gebruikt voor de
feestelijke aankleding van de speeltuin, een hapje en/of drankje, huur
spelmateriaal of een extra activiteit.
4 grote pilots: spelen en bewegen rondom de speeltuin
Wilt u deze dag groter aanpakken door middel van extra activiteiten, eventueel
in samenwerking met andere speeltuinen of verenigingen? Werk dit idee dan uit
op papier en dien uw idee in bij Speeltuinoverleg vóór 9 april. Uit deze
ingediende plannen kiest de organisatie 4 ideeën, welke we als pilotproject
ondersteunen met maximaal € 250,-.
Wilt u deelnemen op woensdagmiddag 10 juni 2015? Mail uw gegevens aan
het secretariaat.
Op de jaarvergadering van 16 april geven we nog aanvullende interessante
informatie en worden de 4 geselecteerde plannen bekend gemaakt. Mocht u
hierbij niet aanwezig kunnen zijn, dan krijgt u deze informatie uiteraard via de
mail.
Dit project wordt georganiseerd door Welzijnswerk Midden-Drenthe, de
Buurtsportcoach en het bestuur van het Speeltuinoverleg. De gemeente MiddenDrenthe maakt het project voor een belangrijk deel financieel mogelijk.
Mocht u vragen hebben, neem dan contact op met het Speeltuinoverleg.
Bestuur Speeltuinoverleg

