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De Bengeltjes
De Bengeltjes zijn de laatste maanden bezig
geweest met het maken van een liedjesboek. Met mooie tekeningen, plakwerkjes en
ver ekeningen bij de liedjes kunnen ze nu
ook thuis de liedjes zingen. Deze tekeningen
worden gemaakt in het ac viteitenuurtje als
de ouders weg mogen. Daarvoor kan er gespeeld worden met de duplo, de poppen,
puzzels, auto's en keukenspullen. Ook worden er boekjes voorgelezen. Ook hebben we
veel buiten gespeeld bij de peuterhuisjes en
de zandbak en geﬁetst op de driewielers en
de loopauto's.
De Bengeltjes zijn open op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagmorgen van 8.45
– 11.45 uur. Vrijdag 6 juli jl. hebben we het
eindfeest gevierd. We hebben nu vakan e
tot en met maandag 27 augustus 2018. Dan zien we iedereen graag weer terug. Tot dan!
Nog nooit geweest? Kom dan eens een kijkje nemen.
Voor meer informa e mail naar debengeltjes@no ce.nu of kijk op onze website www.debengeltjes.eu.

Vakan e Vakan e Vakan e Vakan e Vakan e

In de zomervakan e is Bouwspeeltuin Jeugdland open
onder voorbehoud van voldoende vrijwilligers. Bij drie
volwassen vrijwilligers kunnen we open. Bij twee volwassen vrijwilligers kunnen we open, maar blij het bouwterrein gesloten. Bij minder dan twee volwassen vrijwilligers blij Bouwspeeltuin Jeugdland gesloten.
Als we niet open kunnen proberen we dit jdig via de
website en/of Facebook te communiceren.
www.jeugdlandnieuwegein.nl
facebook.com/JeugdlandNieuwegein

Marcello van Zijl: Dank je wel.
Jarenlang hee Bouwspeeltuin Jeugdland voor advies en instruc es over BHV en EHBO zaken een beroep kunnen doen op
Marcello van Zijl van het bedrijf AEHD. Hij controleerde voor ons de EHBO doos, leende zijn EHBO doos uit jdens grote evenementen op Jeugdland, leerde de groepsvrijwilligers van de KinderVakan eWeek de basisbeginselen van de EHBO en gaf de
opleidingen NIKTA en DAN aan onze vrijwilligers.
Helaas is Marcello gedwongen door gezondheidsproblemen zijn bedrijf en vooral zijn passie op te geven. Wij wensen hem
sterkte, maar ook een leuke nieuwe passie toe en willen hem bedanken voor alles wat hij voor Jeugdland hee gedaan.
Afval hout
Op een mooie zaterdag werd er in twee uur jd een container van 40 kuub volgegooid met afvalhout door 10
volwassenen en een aantal kinderen. Een presta e van
jewelste! Dat ruimde goed op en leverde ﬂink wat ruimte het bouwterrein op. Dank jullie wel.

Uitgekookt Duurzaam
Is de naam van een ac viteit die
wij woensdag 4 juli deden. Vrijwilliger Chris aan nam zijn solar
cookers mee en samen met de
kinderen hebben we knakworstjes opgewarmd en marshmallows geroosterd puur op de
kracht van de zon.

Na de lunch ging Jeugdland open en kon iedereen genie-

Komende ac viteiten (meer informa e volgt later)
20 t/m 24 – 08 KinderVakan eWeek. We zi en vol.
25 – 08

Gesloten, we moeten even uitrusten.

22 – 09

Burendag.

03—10

Knutselen voor Dierendag.

13—10

Jeugdland is 12, 5 jaar jong!! Feest!!

Het was wonderlijk en geweldig om te zien hoe
krach g de zon is. De
marshmallows gaven bijna
licht als je ze in het centrum
van de solar cooker hield en
twee keer begon er een
stokje te smeulen. En de
knakworstjes in de andere
solar cooker waren in minder dan 10 minuten heerlijk
warm. We hebben gesmuld.

KinderVakan eWeek 2018: Vrijwilligers gezocht
Het thema van de KinderVakan eWeek 2018 is Stripﬁguren en Helden. Er wordt
vanaf februari al hard gewerkt aan de invulling van het thema en de week. De
kinderen worden van 20 t/m 24 augustus van 10.00-15.00 uur bezig gehouden
met theater, bouwen, sport en spel en crea eve opdrachten. Op donderdag
kunnen de oudere kinderen blijven eten en de nog oudere kinderen blijven slapen. Op vrijdag wordt de week afgesloten en daarna ruimen de vrijwilligers alles
weer op. De inschrijving voor de kinderen is gesloten.
Op zaterdag 25 augustus is Bouwspeeltuin Jeugdland gesloten. Dan moeten we
even bijkomen. Maar vanaf woensdag 29 augustus zijn we er weer.
Wij zijn voor de KinderVakan eWeek nog op zoek naar vrijwilligers van 16 jaar of
ouder die de hele week een groepje kinderen wil begeleiden. Je moet vanaf zondag 19 t/m vrijdag 24 augustus beschikbaar zijn. Ben jij die vrijwilliger die kinderen een geweldige week wil bezorgen of ken je iemand die dit leuk zou vinden,
neem dan contact met ons op via kvw.jeugdland@gmail.com.

Inzamelen jdens de KinderVakan eWeek

In het zonnetje

Tijdens de KinderVakan eWeek zamelen we, net als vorig jaar
in voor de Speelgoedbank, de Kledingbank en de Voedselbank.

En als we het dan toch over de KinderVakan eWeek hebben
dan willen ook even een paar mensen in het zonnetje ze en.

De Speelgoedbank krijgt graag jongens-speelgoed. Van
knuﬀels en spelletjes hebben ze voorlopig genoeg in voorraad,
dus die liever niet.

Ron Blom zorgt ervoor de het terrein van Bouwspeeltuin
Jeugdland p top in orde is om 200 kinderen plus begeleiding
te ontvangen. En Melanie Kos zet al jaren onvermoeibaar
een geweldige KinderVakan eWeek neer.

De Kledingbank zoekt op dit moment naar linnengoed. Hee
u beddengoed, keuken tex el, gordijnen of vitrage over? Zij
zijn er blij mee.
De Voedselbank mag alleen lang houdbare producten aan
hun cliënten geven. Rijst, spaghe , macaroni, groente in blik
of pot, hagelslag, pindakaas, vis in blik zijn daar prima voorbeelden van.
En hee u kinderboeken, dan is Jeugdland zelf daar heel blij
mee. Wij ze en, na registra e, de boeken in ons KInderzwer oek Sta on. En daaruit mag je al jd een boek meenemen om lekker te lezen. Helemaal gra s en voor niets.
U een opgeruimd huis, u mag wat weggeven en een ander is
er blij mee. Leuk toch!

Dank jullie wel!

