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Geachte lezer, hierbij ontvangt u onze digitale nieuwsbrief. Wij
wensen u veel leesplezier
Zoals al eerder aangegeven zijn
er mooie en diverse ontwikkelingen gaande mbt de speeltuin.
De komende maanden zullen
deze zichtbaar worden. Wat al
zichtbaar is, is bijv. de container
die heel mooi en speels geschilderd is door Wanda.

de speeltuin evenals kinderfeesten.
Ook dit jaar zal er weer een leuk
evenement georganiseerd worden
in de speeltuin en dit zal zijn op
30 juni. Voor meer info houdt onze facebookpagina in de gaten.

30 juni: sfeermarkt en
opening van iets bijzonders
in de speeltuin door een
bekende Nederlander.
Komt u ook en noteert u
deze
datum in uw agenda?

Daarnaast zal de speeltuin in het
Verder maken we dit jaar weer
najaar groen aangekleed gaan
optimaal gebruik van de NSGKworden.
plusregeling.
Sinds vorige week hebben we
een melkkan in de speeltuin,
Vertelt u dit verder voort aan
alle bezoekers van de speeltuin?

Tot slot zult u de nieuwsbrief niet
meer maandelijks ontvangen
maar deze zal voortaan eenmaal
per kwartaal verschijnen.

We trekken steeds meer bezoekers en er worden ook steeds
vaker juffenfeesten gehouden in

Sponsoren / vrijwilligers: in iedere nieuwsbrief zullen wij enkele personen eruit lichten

•

NSGK

•

Lionsclub Venray

•

Wij zijn deze personen / bedrijven erg dankbaar voor hun steun !

Highlights 2019
14 mei juffenfeest kleuters Laurentiushof Vierlingsbeek
12 juni; juffenfeest kleuters Peppels/Canadas
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Secretariaat:
Le Blancstraat 2
5831 GM Boxmeer
Nederland
Email: info@speeltuinboxmeer.nl
Website: www.speeltuinboxmeer.nl
Rabobank:
NL73RABO0305938487
KvK: 63987716

GEWOON BUITEN
NIEUWSBRIEF MEI 2019

NSGK-plusregeling
Onze hoofdsponsor is NSGK. Zij hebben ons al eenmalig €20.000 euro gegeven om
ons prachtige initiatief te realiseren en zij vinden ook dat dit iniatief moet blijven bestaan en zelfs uitgebouwd mag worden. Om ons daarmee te helpen kunnen wij gebruik maken van de NSGK-plusregeling en dat doen we ook. Dit houdt in dat alle bedragen die wij van sponsors krijgen kunnen worden opgehoogd met 50% met dank
aan deze geweldige regeling.
Onlangs ontvingen wij nog €1100 van de Josefschool voor
de sponsorloop die zij georganiseerd hadden. NSGK doet
hier nog eens €550 bovenop. Ook van de Rabobank kregen
we €5000 en daar komt dan nog eens €2500 bovenop.
Lions Club Venray.

Vorige week hebben we de toezegging gekregen van €300
van de Lions club Venray. Daar zijn we heel erg blij mee.
Ook krijgen we van NSGK er nog eens €150 bovenop ivm de
NSGK-plusregeling.

Melkkan
Sinds donderdag 23 mei is er
een melkkan in de speeltuin
aanwezig voor vrijwillige
donaties, eind juni wordt deze
door iets veel gavers
vervangen. Helpt u mee deze
melkkan te vullen met uw
kleingeld:
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Een bijzonder persoon aan het woord
Mijn naam is Mari van den Berg en ik
ben, als leerkracht werkzaam, binnen
de VSO-afdeling, van de Mikadoschool te Gennep.De Mikado-school
is een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs voor Zeer
Moeilijk Lerende Kinderen.
Mijn leerlingen variëren qua kalenderleeftijd van 13 tot en met 16 jaar.
Hun ontwikkelingsleeftijdis lager. Zij
hebben stuk voor stuk hun eigen
kwaliteiten en talenten, hebben een
afstand tot de reguliere arbeidsmarkt.
Op donderdag ga ik met 6 leerlingen,
gedurende de ochtend, naar de
speeltuin “Gewoon Buiten”. Mijn leerlingen verrichten daar allerlei werkzaamheden, variërend van graafwerkzaamheden, vuilniszakken vervangen, vegen, houtsnippers harken
enz. enz. Op deze manier “snuffelen”
zij aan een mogelijk toekomstige
werkplek. We noemen dit Leren Op
Locatie (LOL), een soort voorbode
van een “echte “stage. Zij doen werknemerservaringen op, zoals samenwerken, ontvangen en omgaan me
kritiek, verdelen van energie over het
hele dagdeel, correct omgaan met
materiaal enz. enz.
Verder werken de leerlingen aan hun
eigen persoonlijke leerdoelen en worden zij zich bewust hoe belangrijk het
is om goed onderhoud te plegen, in

dit geval aan een speeltuin.
Buiten dit om is het beleven van plezier aan deze Leren Op Locatie ook
erg belangrijk.
Alle betrokken partijen zijn erg blij,
tevreden met dit project, oftewel; het
mes snijdt aan twee, misschien nog
wel meer kanten!!!!!

Groeten,
Mari van den Berg.

