
 
 
Beste S.V. “Ons Eiland”-lid, 

 
In deze nieuwsbrief: 

● Kinderen: “Kom woensdag 6 september meedenken over de speeltuin!” 
● Knutselmiddag en andere activiteiten in de speeltuin 
● Halloween op 27 oktober 
● Terugblik…. 

 
 

 
Iedereen weer uitgerust en vol nieuwe energie na de zomervakantie? Wij in elk geval wel. 
We hebben weer allerlei ideeën voor nieuwe activiteiten. En niet te vergeten de herinrichting 
van de speeltuin. Lees dus snel verder in nieuwsbrief nr 3 van dit speelseizoen.  
Veel leesplezier! 
 

● Woensdag 6 september - Welke speeltoestellen wil jij in de speeltuin? 
Stapje voor stapje komen we steeds dichter bij een vernieuwde speeltuin. Na een 
succesvolle ALV (waarover later in deze nieuwsbrief meer), is het op woensdag 6 september 
tussen 16:00 - 18:00 tijd voor de kinderen om te zeggen wat zij graag in de speeltuin willen. 
Speeltuin leverancier Eibe neemt de kinderen mee rond in de speeltuin waarna ze zelf hun 
eigen ontwerp kunnen maken. Ouders en andere geïnteresseerden zijn natuurlijk ook van 
harte uitgenodigd, dus zegt het voort! Je ontvangt hiervoor nog een aparte flyer in de bus. 
 

● Knutselmiddag en andere activiteiten in de speeltuin 
De zomervakantie is voorbij, dus tijd om weer wat nieuwe activiteiten met jullie te delen. 
Natuurlijk gaan we weer verder met onze 2-wekelijkse knutselclub, maar ook zijn er een 
aantal losse activiteiten in de planning. Ze zijn natuurlijk allemaal te vinden op de 
Facebookpagina, maar hieronder ook even een overzicht: 
 

Vrijdag 1 september Knutselmiddag; Start om 15:30.  
Deelname kost EUR 0,50 per kind. 
 

Woensdag 6 
september 

Kindermeedenkmiddag herinrichting speeltuin; start om 16:00  

Vrijdag 15 september Knutselmiddag; Start om 15:30.  
Deelname kost EUR 0,50 per kind.  
 

https://www.facebook.com/svonseiland/events


Vrijdag 29 september Knutselmiddag; Start om 15:30.  
Deelname kost EUR 0,50 per kind.  
 

Vrijdag 13 oktober Knutselmiddag; Start om 15:30.  
Deelname kost EUR 0,50 per kind.  
 

Vrijdag 27 oktober 
 
 
Vrijdag 27 oktober 

Knutselmiddag; Start om 15:30.  
Deelname kost EUR 0,50 per kind 
 
Halloween! Verzamelen om 19:00 in de speeltuin.  

 
Als je het leuk vindt om te helpen bij een activiteit, meld je dan aan via http://svonseiland.nl/ 
 

● Halloween op 27 oktober 
Je zag het al in de activiteitenagenda staan: op 27 oktober gaan we weer Halloween vieren! 
Meer nieuws volgt, maar zet de datum alvast in de agenda. Overigens in de volgende 
nieuwsbrief ook meer nieuws over de disco avond die we gaan organiseren. Hou de 
facebook pagina dus in de gaten! 
 
Terugblik…. 
 

● Kindervoorstelling: “Ze zeggen dat ik gek ben” 
De kindervoorstelling “Ze zeggen dat ik gek ben” die gehouden werd in juni was ook echt 
wel een beetje gek. Gek verklede mannen met gekke liedjes en samen muziek maken met 
emmers en andere rare attributen. De zaal zat vol en iedereen deed mee. Voor herhaling 
vatbaar! 
 

 
 

● ALV op 29 juni 
Tijdens de ALV van 29 juni hield speeltuin leverancier een presentatie over de 
mogelijkheden voor de vernieuwde speeltuin. Het was een leuke avond, waarbij de 
aanwezige ouders actief mee dachten over de voorgestelde speeltoestellen en inrichting. 
Dank voor jullie betrokkenheid!  
 

http://hilhorst.eu/svonseiland/vrijwilliger/


Het verslag van de ALV is op te vragen bij het bestuur. 
 

● Waterpretdag 
De waterpretdag is vanwege iets te veel water uit de hemel in het water gevallen. Gelukkig 
hebben we op andere zomerse dagen in de speeltuin alsnog wat spontane waterpret dagen 
gehad :-) 
 

● Springkussen event 
In de laatste week van de vakantie organiseerde Stichting Helpt nog een dag in de speeltuin 
met springkussens. Een gezellige dag met gelukkig heel mooi weer! 
 

 
 
 

● Leids stoeprandtoernooi 
Op 19 augustus hielden we een stoeprandtoernooi in de speeltuin. Keano heeft gewonnen. 
Keano, van harte gefeliciteerd! Ga je de speeltuin ook vertegenwoordigen bij het Leids 
stoeprandtoernooi op zaterdag 9 september bij winkelcentrum de Luifelbaan? 
 

 
 

We hopen je op deze wijze weer een update te hebben gegeven van alles wat ons de 
laatste en komende weken bezig heeft gehouden. Houd facebook en de website goed in de 
gaten voor de laatste updates en foto’s van de activiteiten. 
 

● Nieuwe borden in de wijk 
Om nog duidelijker te maken waar de speeltuin is, zijn er in de wijk een aantal borden 
geplaatst. Hebben jullie ze al gezien? 

https://www.facebook.com/svonseiland/
http://album.svonseiland.nl/
http://svonseiland.nl/


 
 
 
Tot ziens in de speeltuin! 
 
Met vriendelijke groet, 
Jessica Hilhorst, 
Secretaris S.V. “Ons Eiland”, 
“de leukste speeltuin van de Zeeheldenbuurt”. 
 

 


