Een nieuw jaar!
Namens alle NUSO medewerkers wensen we u een speels 2017!
Ook dit jaar ondersteunt NUSO haar leden weer bij het mogelijk maken van buitenspelen voor
heel veel kinderen in Nederland. Komend jaar presenteren we het digitaal uitwisselingsplatform,
evalueren we de samenwerking met Jantje Beton en werken we verder aan het verbeteren van
ons ondersteuningsaanbod. Vragen, ideeën en wensen van onze leden horen we altijd graag via
info@nuso.nl. Het hele jaarplan voor 2017 vindt u op onze website.

De Buitenbeweging: gratis speeltips voor uw leden
De Jantje Beton Buitenbeweging biedt gratis speeltips en tips om
tijd en ruimte te maken voor buitenspelen. Attendeer uw leden op
de Buitenbeweging. Onze tip: neem onderstaande tekst over in de
nieuwsbrief van uw eigen speeltuin!
Een gat in de lucht spring(touw)en, hutten bouwen, rennen,
klauteren en verstoppen. Buitenspelen maakt kinderen vrolijk en
blij. Nog belangrijker: buitenspelen is een must voor ieder kind.
Het prikkelt de fantasie en is goed voor de sociale vaardigheden,
gezondheid en motoriek. Spelen jouw kids voldoende buiten?
Word lid van de Buitenbeweging en ontvang verfrissende ideeën
om meer buiten te gaan spelen! Schrijf je in voor de
Buitenbeweging en maak plezier!

Nieuwe trainingen voor veilig speelklimaat. Inschrijven kan nu!
Binnen het thema Sociale Veiligheid organiseert NUSO drie trainingen voor omgaan met lastig
gedrag. De trainingen zijn speciaal ontwikkeld voor NUSO en gaan in op de speeltuinpraktijk.
1. Omgaan met lastige types
2. Conflicthantering
3. Omgaan met agressie (ISO gecertificeerd)
NUSO organiseert twee trainingen voor signaleren en handelen bij zorg om kinderen:
1. Signaleren van kindermishandeling en de juiste actie
2. Wat te doen bij pesten?
Pittige onderwerpen, maar erg belangrijk voor speeltuinen om te weten wat ze wel en niet
kunnen doen voor kinderen, ouders en vrijwilligers. Kijk voor meer informatie op het thema
Sociale Veiligheid op onze website. Aanmelden kan via info@nuso.nl of bel 030 - 25 44 880.

Thema Sociale Veiligheid aan website toegevoegd
De website www.nuso.nl is uitgebreid met een nieuw thema:
Sociale Veiligheid. NUSO helpt hiermee speeltuinen bij het
realiseren van een veilig speelklimaat. Kinderen, ouders en de
vele vrijwilligers maken de speeltuin met elkaar. Zij zijn het hart
van de speeltuin. Vaak denken we aan het fysieke deel van een
speeltuin: de toestellen, omheining en indeling. Het sociale deel is
echter net zo belangrijk. Wat kunt u als speeltuin(bestuur) zelf
doen aan een veilig speelklimaat in uw speeltuin? Bekijk het op
onze website.

Speeltuinen Utrecht: bruisende plek in de wijk
In de gemeente Utrecht wordt hard gewerkt om van de 21 speeltuinen bruisende plekken te
maken voor kinderen en buurtbewoners. Zo wordt onder andere het eigenaarschap en de regie
op de speeltuinen dichter in de buurt gelegd. Veel partijen zijn daarin actief.
NUSO als landelijk platform van speeltuinen is gevraagd een bijdrage te leveren door het
begeleiden van de speeltuinen die inmiddels zelfstandig zijn en een eigen bestuur hebben. Ook
ontwikkelen we een programma gericht op ondersteuning van deze besturen en faciliteren we
een uitwisselingsnetwerk. Geïnteresseerden kunnen het proces in Utrecht volgen via
www.speeltuinen.org.
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