Regiobijeenkomsten komen er aan
De eerste NUSO/Jantje Beton regiobijeenkomsten staan gepland
in april. We informeren u daarbij over de samenwerking tussen de
NUSO en Jantje Beton en horen graag wensen en ideeën om de
ondersteuning aan de speeltuinen te verbeteren.
Aan de hand van de vraag ‘Wat is een gezonde speeltuin?' komen diverse thema’s aan bod.
Data en overzicht van de bijeenkomsten binnenkort op www.nuso.nl en uitnodigingen volgen.

Op bezoek bij Fonds verstandelijk gehandicapten
Rudy, Jochem en Bas, jongeren met een beperking, werken in de groenvoorziening. Rudy en
Bas deden ervaring op tijdens hun stage via het NUSO-project Aan de slag in de speeltuin. Ze
vertelden daarover bij Fonds verstandelijk gehandicapten.
Lees het verhaal: www.aandeslaginspeeltuin.nl

Neem deel aan de Buitenspeeldag op 10 juni a.s.
De Buitenspeeldag, een initiatief van Jantje Beton en
Nickelodeon, vindt woensdag 10 juni a.s plaats! Kinderen spelen
dan op 1.200 locaties volop buiten. Speeltuinen, gemeenten,
ouders, scholen, jeugdclubs, belangenorganisaties en het
verenigingsleven kunnen in hun eigen buurt samen met kinderen
een leuk en actief programma samenstellen. Medio april 2015 gaan de inschrijvingen weer van
start via www.buitenspeeldag.nl

Jantje Betonploeg stelt zich voor
Door de samenwerking met Jantje Beton staat er een heel team voor de NUSO-speeltuinen
klaar. Wie dat zijn en wat hun achtergrond en ideeën is te lezen in het NUSO-magazine
Speelmail van april. Daarin stellen zij zich voor.

Handboek Huttenbouwen vernieuwd

Het NUSO-handboek Huttenbouwen wordt momenteel volledig
vernieuwd. Hutttenbouwen is een geliefde activiteit tijdens
kindervakantiespelen en zomeractiviteiten in de speeltuin.
Meer informatie: YouTube

Naar minder logboeken
Van ieder speeltoestel dient een logboek te zijn met gegevens over de fabrikant of importeur, de
installateur, het bouwjaar, typenummer, plaatsingsdatum, eigenaar en beheerder. Tevens staan
hierin gegevens over keuringen, inspecties, onderhoud en ongevallen. Staan er dertig
speeltoestellen in de speeltuin dan dienen evenzoveel logboeken te worden bijgehouden. Voor
de administratie van logboeken komt meer vrijheid. Dat nog maar één map dient te worden
ingevuld.
Lees er alles over in de Speelmail van april.

Volg ons op Facebook en Twitter
De facebookpagina van de NUSO wordt door steeds meer bezoekers bezocht. Volg ons via:
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