Nieuwsbrief mei 2021
Agenda
19 mei: Verbindingsdag Groenblauwe Schoolpleinen.
https://www.platformbuitenspelen.nl/artikel/230321/groenblauwe-schoolpleinen-een-mooie-kansvoor-een-leefbare-omgeving
25 mei: Verdiepingssessie SamenSpeelNetwerk. Zie verderop in deze Nieuwsbrief.

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.
21 juni: Webinar Bewegingsversjes. Zie verderop in deze Nieuwsbrief.
29 juni: Internationale ModderDag. https://www.ivn.nl/modderdag/over-modderdag-0
29 juni: Tiende Speelforum: Van wie is de buurt? Zie verderop in deze Nieuwsbrief
8 en 9 juli: online ICCP conferentie, Time to Play? Research, Policy and Practice
https://www.iccp-play.org/

18 september: 20 jaar Springzaad met feestkastelen bouwen in Bergen aan Zee
https://springzaad.nl/springzaad/81-uitg-het-bestuur-een-frisse-wind/
27 september: Voor de Jeugd Dag. https://www.voordejeugddag.nl/

30 sep en 1 oktober IVN Kind & Natuur tweedaagse, locatie Ede, thema voedsel.
https://www.ivn.nl/conferentie-kind-natuur/over-de-conferentie

12 oktober: Verdiepingssessie SamenSpeelNetwerk.
9 november: Bijeenkomst SamenSpeelNetwerk
10 november: Nationaal Gezonde Scholen congres. https://www.nationaalgezondescholencongres.nl/
13, 14, 15 januari 2022: KindVak. https://kindvak.nl/bezoekers/nieuws/kindvak-2022/

21 juni 2021, 19 tot 21.30 uur
Webinar Bewegingsversjes

Deelname (inclusief spelstimuleringsboek en materiaal) kost € 75,00.
Aanmelden via info@droomvogel.nl .
Wil je spelen en bewegen combineren in je werk met jonge kinderen? Deze online training leert je een
praktische manier om fantasiespel bij kinderen te stimuleren. De training is zeer geschikt voor taalzwakke
kinderen of kinderen die moeite hebben om fantasiespel vorm te geven.

Dinsdag 25 mei 2021, 9 tot 12 uur, webinar
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.

Dinsdag 29 juni 2021, 15 tot 17.30 uur, webinar
Speelforum X: Van wie is de buurt? De omgevingswet & de zeggenschap over de openbare ruimte
M.m.v. o.a. Huri Sahin, voorzitter Kinderrechtencollectief
Save the date. Informatie over het definitieve programma en de aanmelding volgt.

De aanstaande Omgevingswet bundelt en vereenvoudigt de regels voor
ruimtelijke projecten. Eén van de voordelen zou zijn dat het voor
burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijven gemakkelijker wordt
om met plannen te komen en zo invloed te hebben op hun omgeving.
Deze partijen moeten dan met elkaar onderhandelen en ‘er samen uit te
komen’. De overheid krijgt vooral een regisserende rol.
Hoe mooi de intenties misschien ook zijn, de wet is vooral een Luilekkerland voor projectontwikkelaars en
andere initiatiefrijke partijen. Met genoeg tijd, geld en kennis hebben zij een enorme voorsprong op gewone
burgers, die hun eigen belangen moeten behartigen in hun vrije tijd. Een ongelijke strijd. Minder goed gebekte
of handige burgers, waaronder ook kinderen en jongeren komen hiermee nog verder op achterstand.
Zo gaat de Omgevingswet de kansenongelijkheid verder versterken. De wet is meermalen uitgesteld, maar lijkt
niet meer tegen te houden. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de belangen van de jeugd worden geborgd?

Publicatie
Uitdagend speelplezier. Inspecties met respect voor speelkansen
https://k-s.be/publicaties/
Vlaamse uitgave. Een addendum dat ingaat op aspecten van de Nederlandse wetgeving is in de maak.

Artikel
‘Let children play’: the educational message from across Europe

https://amp-theguardian-com.cdn.ampproject.org/c/s/amp.theguardian.com/society/2021/apr/23/letchildren-play-the-educational-message-from-across-europe

