NUSO-enquête
Alle bij de NUSO-aangesloten verenigingen ontvingen onlangs via de mail
een enquête over projectideeën. Uw mening wordt gevraagd over een
centrale inkoop van jaarlijkse veiligheidsinspecties, buurtmoestuin (zie
foto) en meer sporten bij de speeltuin, vrijwilligers met een beperking en
interactieve ondersteuning. Op basis van de reacties en de
financieringsmogelijkheden zal de NUSO één of meer projectideeën verder
ontwikkelen.Ga even na binnen uw vereniging of het formulier al is
verzonden. Een printexemplaar kan worden aangevraagd bij Marieke de Groot of Justin de Kleuver
van DSP-groep, tel. 020- 625 75 37.

Week van het Geld
In de Week van het Geld van 12 tot 16 november a.s. vinden activiteiten plaats om kinderen te
leren omgaan met geld. Diverse activiteiten lenen zich ook prima voor een middag in het
speeltuingebouw. Via de NUSO zijn speciale Week van het geldkranten beschikbaar met nuttige
informatie. Ze zijn aan te vragen via info@nuso.nl. Meer weten: Week van het geld.

KinderActiviteitenZoeker
KinderActiviteitenZoeker (kaz.nl) is een zoekmachine met activiteiten voor kinderen van 0 tot 18
jaar. Gebruikers kunnen eenvoudig zoeken in de eigen omgeving via postcode, plaatsnaam en op
leeftijd. Maak de speeltuin vindbaar met een eigen promotiepagina en een evenementenpagina.

Groen Speelplezier
De nieuwe NUSO-uitgave Groen Speelplezier staat vol activiteiten die
bijvoorbeeld in de herfst kunnen worden uitgevoerd. Het boek is gratis aan te
vragen voor bij onze organisatie aangesloten leden via info@nuso.nl

Speciale aanbieding Jan van Haasterenpuzzel
De NUSO heeft voor haar leden andermaal een speciale aanbieding van de speeltuinpuzzel van
Jan van Haasteren. Voor slechts tien euro, inclusief verzendkosten, komt u in het bezit van dit
bijzondere exemplaar. Bestellen kan door overmaking van het bedrag op de NUSO-rekening
329900 onder vermelding van naam, adres en lidmaatschapsnummer.

Het schommelzitje van Patrick
Patrick Wansink uit Loenen wilde niet langer toekijken hoe andere
kinderen plezier hadden in de familieschommel van de Dierense
Speeltuin, terwijl zijn dochtertje Luna (5) in haar rolstoel aan de zijkant
zit. Patrick vervaardigde een eigen schommelzitje voor zijn dochter en
andere kinderen. Hij vertelt erover aan Cees Kramer van de NUSO in de
nieuwsbrief van De Speeltuinbende. Meer over dit onderwerp in de
NUSO-Speelmail van december a.s. Lees verder.

Voor het verzenden van deze mailbrief en andere digitale verzendingen willen wij graag dat de
mailadressen van de bij ons aangesloten leden up to date blijven. Wijzigingen en/of nieuwe adressen
kunt u sturen naar info@nuso.nl
Uitgave van NUSO, Speelruimte Nederland | Redactie: Cees Kramer c.kramer@nuso.nl

