Beste S.V. “Ons Eiland”-lid,
In deze nieuwsbrief:
● Een nieuw ontwerp inrichting speeltuin - en nu?
● Knutselmiddag en andere activiteiten in de speeltuin
● Halloween op 27 oktober
● Circus Moustache in de Zeeheldenbuurt!
● Sinterklaas disco festijn
● Terugblik….

Het is alweer ruim een maand geleden, maar wat was de kindermeedenkmiddag succesvol!
Verderop in deze nieuwsbrief meer daarover. Verder is de activiteitencommissie alweer druk
bezig met de voorbereiding van Halloween. En er komt een heus circus in de
Zeeheldenbuurt! Lees dus snel verder in nieuwsbrief nr 4 van dit speelseizoen. Veel
leesplezier!
● Een nieuw ontwerp inrichting speeltuin - en nu?
Na een succesvolle kindermeedenkmiddag begin september en voor de zomer een
inspirerende ALV met een hoop input van ouders en kinderen heeft Eibe het ontwerp verder
afgerond. Voor geïnteresseerden ligt de laatste versie van het ontwerp ter inzage in het
speeltuingebouw. De volgende stap is nu om dit ontwerp goedgekeurd te laten krijgen door
de gemeente. Hoewel er voor het gebouw op dit moment nog geen duidelijkheid is over de
verbouwing, willen we niet langer wachten met het opknappen van de speeltuin. Er is
tenslotte door alle leden, groot en klein, veel energie in gestoken en meegedacht!
Vooralsnog gaan we er daarom vanuit dat we het nieuwe speelseizoen kunnen starten met
een vernieuwde speeltuin. Spannend!! We houden jullie op de hoogte van de laatste
vorderingen.
● Halloween op 27 oktober
In de vorige nieuwsbrief noemden we het al. Op vrijdag 27 oktober is er weer Halloween.
De kinderen mogen natuurlijk op stap in de wijk naar spannende huizen waar lekkers te halen is.
Om er een leuke avond van te maken, zijn we zijn nog op zoek naar mensen die ons die avond
kunnen helpen. Vind je het leuk om als engerd door de buurt te lopen en te wijzen welke straten
de snoeproutes zijn? Of wil je in de speeltuin zelf als griezel rondlopen? Meld je dan aan! Geen
zin om te verkleden? Dan kunnen we ook nog hulp gebruiken bij het helpen opbouwen of
mensen schminken. En niet te vergeten help je ook enorm als de kinderen mogen aanbellen
voor een snoepje op vrijdagavond 27 oktober tussen 19:00 - 20:30. Aanmelden kan via

svonseiland.activiteiten@gmail.com  of stuur een berichtje via facebook naar de speeltuin. Laten
we er met z’n allen een leuk halloween feest van maken in de zeeheldenbuurt!!

● Circus Moustache in de Zeeheldenbuurt
Het is echt waar! Er komt een heus circus naar de Zeeheldenbuurt! Circus Moustache zal
tussen 12 en 17 november dagelijks oefenen tussen 15:00 - 17:00 in het speeltuingebouw.
Maximaal 30 kinderen kunnen meedoen. Binnenkort volgt meer info hoe je je kunt
aanmelden. Natuurlijk wordt het oefenen afgesloten met een optreden in een echte
circustent! Op vrijdag 17 november is er een optreden voor familie en vrienden en op
zaterdag 18 november kan iedereen een kaartje kopen om bij het optreden aanwezig te zijn.
Meer informatie volgt spoedig, dus houdt de facebookpagina in de gaten. Als je alvast een
indruk wilt krijgen over circus Moustache, neem dan een kijkje op
http://www.cirquemoustache.com/
● Sinterklaas disco festijn op 1 december
Hoewel het buiten nog voelt alsof het zomer is, liggen de pepernoten toch alweer in de
winkel. Natuurlijk kunnen we sinterklaas niet voorbij laten gaan in de speeltuin. Dit jaar willen
we het vieren met een disco in sinterklaasstijl. Dansen op pepernotenliedjes dus! En vergeet
niet om een extra schoen mee te nemen, want wie weet laat sint ook nog iets achter :-)
● Knutselmiddag en andere activiteiten in de speeltuin
We hebben weer een volle activiteitenagenda. Natuurlijk de 2-wekelijkse knutselclub, maar
ook andere activiteiten. Ze zijn natuurlijk allemaal te vinden op de F
 acebookpagina, maar
hieronder ook even een overzicht:
Vrijdag 27 oktober

LET OP: Deze knutselmiddag vervalt i.v.m. voorbereiding
halloween dezelfde avond.

Vrijdag 27 oktober

Halloween! Verzamelen om 19:00 in de speeltuin.

Dinsdag 7 November

Bingo! Inloop vanaf 19:00

Vrijdag 10 november

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

12 - 17 november

Oefenen tussen 15:00 - 17:00 met circus Moustache in het
speeltuingebouw. Nadere info volgt.

Vrijdag 17 november

Optreden voor familie en vrienden in het park. Nadere info volgt.

Zaterdag 18
november

Optreden voor iedereen! Nadere info volgt.

Vrijdag 24 november

Knutselmiddag; Start om 15:30.

Deelname kost EUR 0,50 per kind.
Vrijdag 1 december

Sinterklaas disco en schoenzetten!
Tussen 18:30 - 20:00 in het speeltuingebouw.

Vrijdag 8 december

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

Vrijdag 22 december

Knutselmiddag; Start om 15:30. Thema kerst!
Deelname kost EUR 0,50 per kind.

Als je het leuk vindt om te helpen bij een activiteit, meld je dan aan via h
 ttp://svonseiland.nl/
Terugblik….
● Kindermeedenkmiddag op 6 september
Op woensdag 6 september werd de speeltuin bevolkt door kinderen die hun ideeën over de
inrichting van de speeltuin konden delen. Er werd enthousiast getekend en vooral ook
gespeeld op alle speeltoestellen die weg gaan. De 2 BSO’s in de wijk BSO de Kinderhaven
en BSO Admiraal de Ruyter hebben ook enthousiast input geleverd en kwamen hun ideeën
langs brengen. Er werd vanalles geopperd zoals een reuze achtbaan, trampoline en vooral
de grote glijbaan moest weer terug komen. Een moeilijke taak om te kijken hoe alle ideeën
ingepast kunnen worden.

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

