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Gratis trainingen voor NUSO-leden
De NUSO biedt vrijwilligers van bij ons aangesloten verenigingen weer
gratis trainingen aan: Pedagogisch handelen tijdens activiteiten, Omgaan
met agressief gedrag van ouders of verzorger en Weet wat er speelt. De
trainingen vinden van sept. t/m dec. a.s. 's avonds plaats bij de aangemelde
vereniging. Zie verder www.nuso.nl/index.php

Speeltuinbende op televisie
De Speeltuinbende had het druk zaterdag de 16
juni jl. En testen én deelnemen aan de opnames
van Robs Grote Tuinverbouwing (SBS6).
Speeltuin De Zeeslag in Amsterdam werd getest
op toegankelijkheid en de plantjes zijn de grond in.
Zaterdag 14 juli en zaterdag 21 juli zijn om 17.00
uur de uitzendingen. Zie www.speeltuinbende.nl

Steeds meer filmpjes op NUSO-site
Het aantal filmpjes van speeltuinverenigingen op www.nuso.nl wordt steeds
talrijker. Hebben jullie ook een activiteit in beeld gebracht? Stuur het
videobestand (avi, mpg, wmv of mov) naar c.kramer@nuso.nl waarna wij
het plaatsen. Beschikken jullie over een eigen youtube kanaal, geef ons de
link door van het filmpje en wij zullen hier naar verwijzen.

Volop activiteiten tijdens speeltuindag
Bij de ene vereniging kon je een fraai schilderij maken, bij de ander stond
een songfestival op het programma. De landelijke speeltuindag 16 juni jl.
trok weer veel belangstelling. Speeltuin De Korenbloem in Ede,
Lammerenburg in Vlissingen en Kralingseveer in Rotterdam maakten er een
filmpje van. Zie www.nuso.nl. Die van Kralingseveer staat hier:
http://www.bsvkralingseveer.nl/dynamic/media/10/media/2012/20120616/video2012-06-16-15-07-09.mp4

Volg NUSO op facebook en twitter
De NUSO staat sinds enige tijd op facebook en twitter. Volg ons ook
hier: www.facebook.com/pages/NUSO-SpeelruimteNederland/100368826723113 en twitter.com/#!/NUSOspeelruimte

Hoe spekken we verenigingskas?
Voor een artikel in ons blad Speelmail zoeken we verenigingen met een
creatief idee om aan geld te komen. Reacties graag naar:
c.kramer@nuso.nl

Verslag algemene ledenvergadering
Op het ledendeel van www.nuso.nl treft u het verslag aan van de algemene
ledenvergadering in Amersfoort.

Wijzingen doorgeven
Als uw vereniging wijzigingen heeft in het bestuur willen we graag dat u die
aan ons doorgeeft, zodat ons adressenbestand optimaal blijft. Laat het
weten aan: j.jansen@nuso.nl

Staat uw vereniging al op www.nuso.nl?
In het overzicht met speeltuinen op de NUSO-site www.nuso.nl staan al veel
speeltuinen. Maar staat uw vereniging er al bij? Zo, nee vraag dan een
loginnaam en wachtwoord aan bij: info@nuso.nl
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