september 2011

Jubileumfeest staat voor de deur
De belangstelling voor het NUSO jubileumfeest in Linneaushof op
10 september a.s. viel wat tegen. We gaan er echter een hele
prettige dag van maken met een optreden van Beithar, de
NUSO-bus en informatiestand en voor alle NUSO-leden een
verrassingtas. Verder kun je je laten schminken door de
Beitharleden en een prijsje winnen door de mooiste tonen uit de bagpipe of drums te
halen. Voor vragen over het feest: info@nuso.nl. Meer over Beithar: www.beithar.nl

Leer kinderen omgaan met geld in de Week van het geld!
Om kinderen te leren omgaan met geld, houdt Wijzer in geldzaken van
7 tot en met 11 november 2011 de Week van het geld.
Speeltuinverenigingen kunnen dit onderwerp op een leuke manier
onder de aandacht brengen via diverse spelen. Kijk op
www.weekvanhetgeld.nl voor een overzicht van alle activiteiten. Alle
bij de NUSO aangesloten speeltuinen ontvangen begin november een
Week van het geldpakket.
"Tante Eef" in De Speelmail
Het nieuwe NUSO-magazine Speelmail staat weer vol
verhalen. Zoals over hutten bouwen bij Spijkerdorp waar ook De
Speeltuinbende langs kwam. Hoe overleef ik een inspectierapport?
gaat over de bevindingen van inspectiebureaus en hoe
speeltuinverenigingen die interpreteren. "Tante Eef" Limmen (foto)
beheert al sinds jaar en dag speeltuin Santpoort die 65 jaar bestaat. In de Speelmail,
die binnenkort verschijnt, vertelt ze graag over haar "levenswerk".

In je rolstoel van de glijbaan
Allemachtig wat flikt Luna nu? In haar rolstoel van de glijbaan? Bekijk het zelf op
http://samenspelen.nsgk.nl/ Meer over De Speeltuinbende: www.speeltuinbende.nl en op
facebook http://www.facebook.com/pages/De-Speeltuinbende/162023787185140#!/pages/DeSpeeltuinbende/162023787185140

Koppen bij elkaar voor Burendag
Talloze speeltuinverteniginen hebben activiteiten georganiseerd voor
Burendag op 24 september aanstaande. Kijk op www.burendag.nl voor
de leukste ideeën en een handige toolkit. Ook kan hier eventueel geld
worden aangevraagd.

NSA digitaal
De Nederlandse Sport Alliantie, NSA, is een beweging van maatschappelijke
sportorganisaties met inmiddels al meer dan een miljoen leden. Ook de NUSO behoort
daartoe. Sinds kort geeft NSA een digitale nieuwsbrief uit:
http://www.nsabeweging.nl/nieuwsbrieven/display.php?L=1&N=14

NUSO ook op facebook
Marcel Briefjes stond met enkele vrijwilligers van speeltuin HaarlemOost op een verenigingsmarkt en meldde dat op de nieuwe
facebookpagina van de NUSO:
http://www.facebook.com/pages/NUSO-SpeelruimteNederland/100368826723113?sk=wall

Stage en dagbesteding in de speeltuin
Het NUSO-project Aandeslaginspeeltuin brengt speeltuinen en zmlk-scholen en
dagbestedingsorganisaties voor mensen met een verstandelijke beperking bij elkaar. De
scholieren en dagbestedingsdeelnemers helpen bij beheer en onderhoud van een
speeltuin. Zie http://www.aandeslaginspeeltuin.nl Aanmelden kan bij c.kramer@nuso.nl

Gratis trainingen voor NUSO-leden
De NUSO biedt haar leden komend najaar de volgende gratis trainingen aan:
1. Pedagogisch begeleiden tijdens activiteiten, 2. Omgaan met lastige en agressieve
ouders en 3. Weet wat er speelt, over wat te doen bij vermoedens van
kindermishandeling? Interesse? Mail naar c.vriesema@nuso.nl of bel 030-2544880

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: a.benschop@nuso.nl

