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NIEUWSBRIEF
Welkom,
Je ontvangt van ons de allereerste nieuwsbrief van speeltuin Westerkwartier.
Afgelopen jaar hebben er vanwege de pandemie veel activiteiten stilgelegen, gelukkig
gaan we inmiddels voorzichtig weer de goede kant op en mag er steeds een klein
beetje meer. Helaas is het niet altijd mogelijk om als vrijwilligers iedereen
persoonlijk op de hoogte te houden van belangrijke informatie over de speeltuin,
vandaar deze nieuwsbrief.
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Vanaf heden zullen wij ernaar streven om minimaal eens per kwartaal een
nieuwsbrief uit te brengen, waarbij wij jullie op de hoogte houden van alle nieuwtjes.
Mocht het zo zijn dat er belangrijke informatie voor de leden is die niet tot de
volgende nieuwsbrief kan wachten, dan kan het zijn dat er
een extra nieuwsbrief wordt uitgebracht.
Deze nieuwsbrief is bedoelt voor de leden van speeltuin
Westerkwartier, maar wij zouden het ook leuk vinden als
deze deels kan worden ingevuld door de leden zelf, dus heb
je leuke ideeën voor invulling van deze nieuwsbrief geef dit
dan aan ons door. Stuur je ideeën door via ons formulier
op de website (www.speeltuinwesterkwartier.nl)
Voor nu veel leesplezier en tot ziens in onze mooie
speeltuin.
Namens het bestuur en de vrijwilligers van speeltuin
Westerkwartier

AGENDA

SPEELTUIN VERHALEN
In deze rubriek zouden we in de toekomst graag verhalen van de leden
plaatsen. Dus heb je een leuk verhaal over de
speeltuin, of komt je kind thuis met een mooi verhaal of quote over de
speeltuin, deel dit dan met ons en wie weet is jouw verhaal volgende keer wel
terug te lezen in de nieuwsbrief!
Je kunt je verhaal doorgeven via het contactformulier op onze website:
www.speeltuinwesterkwartier.nl

Op dit moment staan
er helaas nog geen
activiteiten op de
planning, omdat dit nog
niet is toegestaan.

BELANGRIJKE MEDEDELINGEN
Speeltuin weer 7 dagen per week geopend.
Vanaf heden kun je weer iedere dag bij ons terecht van 11.00 17.00 uur.
Nieuwe website
Afgelopen periode hebben we niet stilgezeten en is er achter de
schermen enorm hard gewerkt aan het bouwen van een nieuwe
website. Nieuwsgierig geworden? www.speeltuinwesterkwartier.nl
Leden stop per 1 juni
Vanwege de vele aanmeldingen zijn we helaas genoodzaakt om een ledenstop in te voeren, op deze manier
hopen we te voorkomen dat het te druk wordt in de speeltuin. Voor niet-leden kan dit betekenen dat zij op
drukke dagen helaas toegang tot de speeltuin kan worden geweigerd door onze vrijwilligers. Leden zijn
uiteraard op vertoon van de ledenpas altijd van harte welkom!

TEKEN- EN KLEURWEDSTRIJD
Speel jij ook zo graag in de speeltuin? En droom jij ook weleens over
de speeltuin of mis jij een speeltoestel die je heel graag in de
speeltuin zou zien?
Als je de baas van de speeltuin was, hoe zou de speeltuin van je
dromen er dan uitzien of welk toestel moet er nog in de speeltuin
komen.
Maak een mooie tekening van jouw ideeën, wees lekker creatief,
want in je dromen kan natuurlijk alles.
Lever je tekening in bij een van onze vrijwilligers, dan hangen wij
deze op en maken een mooie galerij van tekeningen om voor
iedereen te bekijken. De kinderen met de mooiste en meest
originele tekeningen winnen een mooie prijs!
(uitslag eerste week zomervakantie)

BELANGRIJK NIEUWS VOOR ALLE
“SPETTERAARS”
Zodra het weer het toelaat is dit jaar ons Spetterbad
weer geopend.

Tot slot
Scan de QR-code en meld je aan voor de nieuwsbrief!
Zo blijf je altijd op de hoogte van al ons nieuws

