Voorwoord

Een enigszins verlate Nieuwsbrief, maar hij is er

da. De werkgroep begint binnenkort al weer met

weer.

haar werkzaamheden voor de tocht 2019.

In de afgelopen maanden zijn al weer diverse kin-

Op advies van de Stichting Welzijn Castricum gaan

derspellen uitgevoerd. Zelfs een moordspel voor

we acties nemen om het vrijwilligers beleid te

kinderen, waarvan u in deze Nieuwsbrief een ver-

verbeteren. Binnenkort organiseren we een in-

slag ziet.

spraakavond voor vrijwilligers. We willen graag
weten hoe de vrijwilligers denken over allerlei

Momenteel zijn we druk bezig met het van de

zaken en hopen daarmee de manier van werken

hand doen van een groot aantal mooie werken,

voor iedereen te kunnen verbeteren. De vrijwilli-

die als wandversiering dienst kunnen doen. Ook

gers ontvangen daarvoor binnenkort een uitnodiging. Wij hopen op een grote opkomst.
En het heeft even geduurd, maar nu heeft de
Stichting ook een gedragscode samengesteld en
die op de website gepubliceerd gaat worden en
die binnenkort aan alle vrijwilligers wordt voorgelegd ter ondertekening. De code ziet erop toe dat
vrijwilligers op een gepaste manier omgaan met
deelnemers (kinderen en volwassen die ziek zijn of
een beperking hebben).

daarvan treft u een impressie aan.

De gedragscode is in zijn geheel opgenomen in
deze Nieuwsbrief.

De data voor de griezeltocht 2018 zijn bekend. Dit
zijn 8 en 9 november, zet deze alvast in uw agen-
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Ontvangen giften en donaties

Vrijwilligers
Gelukkig hebben zich weer twee nieuwe

Ontvangen van Linda Visser: 68 knuffels.
(Linda heeft in 2014 ook al 116 knuffels

vrijwilligers aangemeld:

gegeven).
Joke Limmen
Ontvangen van Cindy Rodermond: 5 knuf-

komt ons vrijwilligersteam versterken. Ze

fels.

heeft bij het verschijnen van deze Nieuwsbrief al een keer meegespeeld en wil dit

Ontvangen van PWN/ De Hoep: 200 ka-

graag blijven doen.

boutermutsen, voor onze muziekspellen
en spellen met de betoverde fee.

Linda Kerker
is enthousiast geworden door de verhalen

In de Yello bar in de Zeestraat in Bever-

van haar vriendin Jamila Cheour. Linda gaat

wijk, een bar gerund door eigenaar Jordy

zeer binnenkort meedoen in het piratenspel.

Geel) heeft in de maanden december en
januari een donatiebox op de bar gestaan,
waar gasten een eventuele fooi in konden
deponeren. Dat heeft het mooie bedrag
van € 55,75 opgeleverd.
Van Hetty
Burger
ontvingen
wij € 20,00.
We hopen op een zeer prettige samenwerking met beide nieuwe vrijwilligers.

Ja, ik word donateur van Stichting Samen Spelen
Jaarlijks geef ik een bijdrage van €…………
О Ik ontvang graag de nieuwsbrief (per e-mail) O Ik ontvang liever geen nieuwsbrief
Naam……………………………………………………………………………………………
Adres……………………………………………………………………………………………
PC/ Woonplaats……………………………….....……………………………………………
E-mail……………………………………………….…………………………………………..
Stuur deze bon naar: Stichting Samen Spelen, Molenbuurt 17, 1921 CS Akersloot.
Of mail bovenstaande gegevens naar info@stichtingsamenspelen.nl.
IBANnr.: NL53RABO0334063221
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Schilderijen
In de afgelopen jaren heeft de Stichting Samen Spelen van de ABN AMRO Bank ongeveer 540 schilderijen
mogen ontvangen. Het betrof hier ingelijste posters en zeefdrukken.
Al deze werken heeft de Stichting via een bruikleenovereenkomst ondergebracht bij diverse kinderhuizen en
organisaties voor mensen met een beperking. In het vorig jaar heeft het bestuur van de Stichting besloten
de werken te schenken aan de diverse organisaties. Één organisatie wilde de schenking niet aanvaarden en
heeft de schilderijen teruggegeven.

Daarom zijn de kunstwerken bij de betreffende organisatie opgehaald en opgesteld in het atelier van Jamila
Cheour, alwaar de stukken tegen een korting aan vrijwilligers werden aangeboden en daarna werden ten
toon gesteld aan derden, door het atelier open te stellen tijdens de kunstroute van Beverwijk. Zodoende
konden ook derden de kunstwerken kopen, mocht daar belangstelling voor zijn.
Onderstaand een impressie via foto’s van de opstelling in het huis van Jamila en haar partner Ramon.
De totale verkoopopbrengst van de werken (verkocht aan vrijwilligers en derden bedraagt tot moment van
schrijven € 220,00, maar de verkopen lopen nog door.
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Moordspel VanVoorthuijsenschool Haarlem - vrijdag 25 januari 2019
Onze leerlingen hebben te horen gekregen dat we naar een optreden van een buikdanseres
gaan kijken.
Een groot aantal keek er heel erg naar uit: mooie muziek, mooie dans, mooie vrouw...
Maar alles behalve het buikdansen gebeurde die ochtend.
Rare figuren liepen rondom en in de school en de leerlingen kregen wat te drinken van
een mevrouw die ze nog nooit op school hebben gezien.
Plotseling stonden er twee agenten in de Kuil: RECHERCHE!
De buikdanseres kwam niet meer... Ze was vermoord en
de moordenaar liep nog rond in de school.
Of onze leerlingen konden helpen de moordenaar te
vinden.
Sommige leerlingen hadden meteen door dat het niet echt was en dat
het om een toneelstuk ging. (We hadden de leerlingen een beetje
voorbereid op wat er ging komen.)
Maar een aantal vond het toch wel heel erg spannend. Gelukkig begrepen ook deze leerlingen na extra uitleg wel dat er helemaal geen
danseres zou komen en dat het allemaal verzonnen was.
Er waren vier verdachten. In groepen mochten de leerlingen de verdachten ondervragen, werd er een brief ontcijferd, was er aandacht
voor het moordwapen en konden zij hun verdachte aanwijzen.
Dat waren een hele hoop vaardigheden bij elkaar:
Vragen bedenken, vragen stellen, antwoord krijgen, antwoorden noteren, verbanden leggen, puzzelen, observeren, motief benoemen, samenwerken, taken verdelen enz. enz. enz.
Ja, het was reuze spannend! Maar op een hele leuke manier
hebben onze leerlingen heel veel vaardigheden geoefend en
heel veel geleerd.
Dank je wel acteurs! Jullie speelden goed in op onze
jongeren. Hielpen daar waar nodig was, maar lieten hen
ook vooral zelf ontdekken.
En wat een super gave verrassing kregen alle deelnemers na afloop!
Ga zo door.
Hartelijke groet,
VSO PC
Van Voorthuijsenschool, Haarlem
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Agenda
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