14 juni Buitenspeeldag! Doet jullie
speeltuin ook mee?
Al meer dan 500 scholen, buurtverenigingen, ouders,
gemeenten en kinderen hebben een activiteit aangemeld voor
dé Buitenspeeldag op woensdag 14 juni. Organiseert jullie
speeltuin die dag ook extra activiteiten? Dan is het leuk om
aan dat aan te melden via www.jantjebeton.nl/buitenspeeldag
, zodat kinderen uit de buurt zien wat er die dag bij jullie te
doen is !

Zorginstelling zoekt bevlogen
speeltuinen in Noord-Brabant
Voor het project ‘Aan de slag in de speeltuin’ zijn we op zoek
naar een speeltuin of kinderboerderij in Noord-Brabant die
bereid is om onderhoud- en beheertaken te laten uitvoeren
door een team van verstandelijk beperkten. Enthousiasme
gegarandeerd! Geïnteresseerde zorginstelling al bekend.
Interesse? Kijk dan op www.aandeslagindespeeltuin.nl.

Steeds meer speeltuinen rookvrij
Steeds meer speeltuinen zetten de stap naar ‘rookvrij ‘: zoals
Speeltuin Spijkerdorp in Drachten en 5 speeltuinen in Leiden.
Ook werd onlangs bekend dat er in Nijmegen een rookverbod
gaat gelden in de gemeentelijke speeltuinen. Voor de

speeltuinen die rookvrij zijn, stelt het Longfonds ‘Fanpakketen’
- met o.a. posters - beschikbaar waarmee u bezoekers laat
zien dat er niet gerookt wordt. Op www.longfonds.nl/gratisfanpakket-speeltuinen leest u het pakket aanvraagt. Voor tips
kunt u ook terecht op www.longfonds.nl/speeltuin.

Aankondiging enquête: uw mening
telt!
Jantje Beton en NUSO werken al weer twee jaar samen.
Samen staan we sterker voor het spelende kind. Omdat wij
met de leden van NUSO afspraken onze samenwerking na
een periode van twee jaar te evalueren, ontvangt u binnenkort
een leden-enquête in uw brievenbus. Wij zijn erg benieuwd
naar uw mening, dus medewerking wordt zeer op prijs gesteld!
De uitkomsten van de enquête bespreken we met de leden op
de ALV van 17 juni 2017

Met een beetje risico komen ze er wel!
Heeft u de campagne ‘Met een beetje risico kom je er wel!’ al
gezien? Met deze campagne roept expertisecentrum
VeiligheidNL ouders op om hun kinderen wilder te laten spelen
en meer risico’s te laten nemen. Wilt u weten hoe u kinderen
om leert gaan met risico’s tijdens het spelen? Op
www.veiligheid.nl/risicovolspelen leest u hoe dat kan worden
aanpakt.

