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Nog op de valreep een nieuwsbrief voordat de zomervakantie echt losbarst.
Het was een drukke maand vol met hoogtepunten . Alle hoogtepunten komen aanbod in deze nieuwsbrief. Onderwerpen die extra worden belicht
zijn de JOGG dagen en het Move-project van speeltuin ZuidWest.

Jongeren Op Gezond Gewicht in Leiden
Leiden is JOGG gemeente en draagt samen met GGD Hollands Midden, Zorg en Zekerheid en andere lokale
partijen bij aan de JOGG-aanpak in Leiden. JOGG staat voor Jongeren Op Gezond Gewicht en zet zich in om
gezond eten en bewegen voor jongeren makkelijk en aantrekkelijk te maken. Ongeveer één op de zeven kinderen is te zwaar. In sommige wijken zelfs één op de drie. Het is dan ook de moeite waard te investeren in
preventie van overgewicht op jonge leeftijd. Zo kan de Nederlandse jeugd gezond opgroeien.

Buitenspeelactie
In 7 van de 16 speeltuinen die Leiden rijk is,
zijn in mei en juni extra activiteiten georganiseerd. Kinderen konden meedoen aan een
voetbal- of koftbaltraining. Er stonden springkussens klaar en in speeltuin Vogelenwijk
werd er zelfs gekampeerd. Daarnaast konden
kinderen in de speeltuinen Stevenshof, Vijfhoven, ZuidWest, Zuiderkwartier, Vogelenwijk, Oosterkwartier en Ons Eiland bij elk bezoek een stempel op hun stempelkaart laten
zetten. Bij 3 of meer stempels maakten de
kinderen kans op het zwemabonnement. Dit
jaar is de prijs uitgereikt in de speeltuin Stevenshof. Namens JOGG-Leiden, Zorg en Zekerheid, de Leidse Bond van Speeltuinverenigingen en gemeente Leiden willen wij de familie Van der Zee hartelijk feliciteren met de
prijs. Wij wensen jullie veel zwemplezier toe!

Cenny van der Zee wint de JOGG-buitenspeelactie
De 5-jarige Cenny van der Zee wint een zwemabonnement voor het gehele gezin. JOGG Leiden (Jongeren op
Gezond Gewicht) organiseerde in samenwerking met Zorg en Zekerheid, de Leidse Speeltuinen Bond en de
gemeente Leiden in de maanden mei en juni een buitenspeelactie.
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Belangrijke wijziging: indien u als speeltuinvereniging iets wilt melden betreft het onderhoud en beheer dient u te bellen naar het nummer 14071, afdeling/servicepunt woonomgeving. Meer informatie over dit servicepunt vindt
u op de volgende link: http://gemeente.leiden.nl/contact-openingstijden/
servicepunt-woonomgeving/
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Vraag bij het melden van uw probleem duidelijk om een terugkoppeling (indien gewenst) en laat uw telefoonnummer achter.

Speeltuin Zuidwest aan de slag met Move.
Move organiseert projecten waarin studenten en kinderen uit aandachtswijken elkaar en elkaars leefwereld leren
kennen en de kans krijgen hun talenten verder te ontwikkelen. Samen krijgen zij het eigenaarschap en de verantwoordelijkheid over het bedenken en uitvoeren van een kortlopend project.
Tijdens een Move-project nemen de studenten een kijkje in het leven van de kinderen en andersom. Ze brainstormen samen over vragen als ' Wat kan de wijk leuker maken?', en 'Hoe kunnen wij samen de wijk leuker maken?' Dit resulteert in een concreet project.
Werkwijze
De kortlopende projecten bestaan uit twee onderdelen: een verbindende activiteit en een wijktraject. Tijdens de
verbindende activiteit nemen de studenten de kinderen een dagje mee in hun leefwereld; samen sporten, een
bezoek aan de universiteit of een kijkje op de vereniging. In het wijktraject brainstormen de kinderen en studenten samen over wat er beter kan in de wijk. Samen komen ze tot een concrete vernieuwing die vervolgens ook
gerealiseerd wordt, een chillbank in de speeltuin, een bijzonder kunstwerk of een swingend buurtfeest.
Tijdens de projecten wordt er gebruik gemaakt van een Movedriehoek: kinderen( dit geval uit speeltuin ZuidWest) als artistiek leider, studenten als projectleider en een maatschappelijk partner als facilitator.

Speeltuinen en warm weer.
De speeltuin is een prima plek om te bezoeken tijdens warme dagen. Vier speeltuinen hebben een klein zwembadje: Speeltuin Zuidwest, SV Prinses Beatrix, SV Westerkwartier en SV Rondom de Maredijk). Speeltuin Vogelenwijk heeft een speelvijver. De overige speeltuinen treffen bijna allemaal bij warm weer extra maatregelen
door het neerzetten van opblaasbadjes, waterglijbanen of water sproeislangen. Zodat de kinderen bij warme
dagen toch lekker kunnen komen spelen in de speeltuinen!
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Landelijke speeltuinendag in speeltuin Zuiderkwartier.
Speeltuin Zuiderkwartier heeft flink uitgepakt op zaterdag 21 juni jl. tijdens de Landelijke speeltuinendag. De
speeltuin heeft er letterlijk een feest voor de kinderen van gemaakt. Er was van alles te doen voor de kinderen.
De kinderen konden geschminkt worden, springen op een springkussen, er was een stormbaan en de kinderen
konden pannenkoeken eten. Dagen zoals de Landelijke speeltuindag maar ook de Landelijke Buitenspeeldag,
JOGG- dagen, Sinterklaas, Halloween enz. kunnen alleen georganiseerd worden door de inzet van vele vrijwilligers. Daarom wil ik in deze nieuwsbrief een keer extra aandacht vragen voor al die hardwerkende vrijwilligers
en zeker de vrijwilligers bedanken die de Leidse speeltuinen laten bruisen vanwege al hun kinderactiviteiten!
Hieronder een foto van de groep vrijwilligers die de Landelijke speeltuindag in de speeltuin Zuiderkwartier hebben georganiseerd.
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De Landelijke Buitenspeeldag op woensdag 11 juni in de tuin van Noord.

Woensdag 11 juni jl. heeft de landelijke buitenspeeldag
plaatsgevonden. Een aantal speeltuinen in Leiden hebben
hieraan hun steentje bijgedragen. In de tuin van Noord
was er door een aantal maatschappelijke organisaties een
feestelijke sportdag georganiseerd.
Na afloop van de dag zijn er bonnen uitgedeeld waarmee
de aanwezige kinderen gratis een keer de speeltuinen in
de buurt konden bezoeken (SV Merendroom, SV Noorderkwartier en SV Rondom de Maredijk).
Naast de gratis entree hebben alle kinderen die het bonnetje in hebben geleverd ook een gratis ijsje gehad in de
speeltuinen!
Maar ook speeltuin Stevenshof heeft wat extra’s gedaan
voor de kinderen op de buitenspeeldag. Speeltuin Stevenshof heeft een stormbaan van 13,5 meter lang naast
het speeltuingebouw neergelegd. De kinderen konden hier
zovaak als ze wilde overheen stormen. Daarnaast had de
portier gratis gezonde snacks en limonade voor de kinderen gemaakt!

Agenda:
Zondag 31 augustus: Einde zomervakantie basisonderwijs
Vrijdag 3 oktober: Leids ontzet
Vrijdag 31 oktober: Halloween
Dinsdag 11 november: Sint Maarten
Donderdag 27 november: Informatieavond
voor alle speeltuinen
Met vriendelijke groet,
Leon Kloos (consulent speeltuinen)
en John van Haasteren (voorzitter LBS).
Lay-out: Kees van den Aarsen.
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Vrijdag 5 december: Sinterklaas
Donderdag 25 december: 1ste Kerstdag
Vrijdag 26 december: 2de Kerstdag

