
Nieuwsbrief april 2021

Agenda

14 april: Webinar Taaldenken in spel. Zie hieronder.
15 april: Videosessies over mentaal welzijn van de jeugd. Zie hieronder.
20 april: Webbijeenkomst basisprincipes circulaire speelruimte. 

OBB speelruimtespecialisten. https://www.obb-ingenieurs.nl/circulaire-speelruimte/ 
22 april: Verbindingsfestival De Gezonde Stad. https://verbindingsfestival.online/ 
28 april: Studiedag Buitenspelen. https://k-s.be/kalender/
30 april: Online overhandiging NGO-rapportage kinderrechten Zie hieronder.

19 mei: Verbindingsdag Groenblauwe Schoolpleinen.
https://www.platformbuitenspelen.nl/artikel/230321/groenblauwe-schoolpleinen-een-mooie-kans-
voor-een-leefbare-omgeving 

25 mei: Verdiepingssessie SamenSpeelNetwerk. Zie hieronder.

Begin juni: Tiende Speelforum Van wie is de openbare ruimte? Berichtgeving volgt.
9 juni: Buitenspeeldag https://jantjebeton.nl/ik-wil-spelen/de-buitenspeeldag/over-de-dag
9 en 10 juni: Cursus speelruimtebeleid. 

OBB en Speelruimte. https://speelruimte.nl/externhtml/cursus-speelruimtebeleid/index.html 
15 juni: Bijeenkomst SamenSpeelNetwerk. Berichtgeving volgt.
29 juni: Internationale ModderDag. https://www.ivn.nl/modderdag/over-modderdag-0

27 september: Voor de Jeugd Dag. https://www.voordejeugddag.nl/
12 oktober: Verdiepingssessie SamenSpeelNetwerk.
9 november: Bijeenkomst SamenSpeelNetwerk
10 november: Nationaal Gezonde Scholen congres. https://www.nationaalgezondescholencongres.nl/ 

***

Woensdag 14 april 2021, 16 tot 17 uur
Webinar Taaldenken in spel
https://kohnstamminstituut.nl/webinar-taaldenken-in-spel/
Voor alle professionals die kinderen graag zien spelen en die weten hoe boeiend en leerzaam doen-alsof-spel 
met, van en voor jonge kinderen kan zijn.

Donderdag 15 april 2021, 11 tot 12 uur
Videosessie Mentaal welzijn van de jeugd 
BVjong / 1sociaaldomein en Platform JEP 
https://www.bvjong.nl/events/donderdag-15-april-videosessie-bvjong-1sociaal-domein/
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Eerste van twee videosessies over de zorgen over het mentale welzijn van de jeugd, nu en straks na coronatijd. 
De eerste sessie heeft als titel “De frustraties moeten eruit!” Stijn Sieckelinck, lector jongerenwerk bij 
YouthSpot, verzorgt een boeiende inleiding. In breakout groepen uitwisseling over de praktijk.

Vrijdag 30 april 2021, 10:50 – 11:20 uur
Online overhandiging NGO-rapportage Kinderrechten 
Aan demissionair staatssecretaris Blokhuis,  verantwoordelijk voor de naleving van het VN-
Kinderrechtenverdrag in het Koninkrijk der Nederlanden. Rechtstreeks bij te wonen via een livestream op 30 
april. Aanmelden bij info@kinderrechten.nl

Elk land dat het VN-Kinderrechtenverdrag heeft geratificeerd, legt iedere vijf jaar verantwoording af aan het 
VN-Kinderrechtencomité over hoe het gaat met de kinderrechten. Dit geldt dus ook voor de Nederlandse staat.
Niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) mogen ook aan het VN-Kinderrechtencomité rapporteren. In 
Nederland verzorgt het Kinderrechtencollectief deze zogeheten ngo-rapportage.
Meer dan 140 ngo’s en deskundigen – waaronder Ruimte voor de Jeugd - hebben bijgedragen aan deze 
rapportage, dat een reactie geeft op het staatsrapport Kinderrechten, en hebben aanbevelingen geformuleerd 
voor betere naleving van het VN-Kinderrechtenverdrag door Nederland. Begin juni lichten leden van het 
Kinderrechtencollectief de ngo-rapportage persoonlijk toe aan het VN-Kinderrechtencomité.

Dinsdag 25 mei 2021, 9 tot 12 uur
SamenSpeelNetwerk Verdiepingssessie
Deelname is gratis. Meld je aan voor de verdiepingssessie.
Inschrijven kan tot 9 mei. Wacht niet te lang, er is maar een beperkt aantal plekken beschikbaar. 

De verdiepingssessie zoomt in op de volgende opgaven: * Samenspeelbeleid gemeentes * Voorbeeldproject 
Ettegerpark Zutphen * Inclusiviteit by Design.

Artikel
Doe je mee? Speelforum over samen spelen in je eigen wijk
https://ruimtevoordejeugd.nl/speelforum/speelforum-9-samen-spelen/

Artikel
Dichterbij is beter!
https://www.biind.nl/blog/dichterbij-is-beter?utm_source=Biind&utm_campaign=5e2c292b7d-
EMAIL_CAMPAIGN_2019_26_09_19_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_a6e3d8d2b6-5e2c292b7d-
226959277

Artikel
Kleinere klas is bewezen voordelig
https://www.trouw.nl/opinie/ja-de-klassen-kleiner-maken-is-duur-maar-het-betaalt-zich-terug~b00da47a/

Artikel
Spelen = groeien
https://youthonderzoek.nl/2021/03/29/spelen-groeien/

Blog
Kostenopdrijvend effect van preventie in jeugdzorg is misvatting
https://www.sociaalweb.nl/blogs/kostenopdrijvend-effect-van-preventie-in-jeugdzorg-is-misvatting

Nieuws
Potentie kinderwerk kan beter benut worden
https://www.nji.nl/nl/Actueel/Nieuws-van-het-NJi/Potentie-kinderwerk-kan-beter-benut-worden
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