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RRRRollebolle… En je pleziermeter staat op springen !!!!     
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beste Speelpleinvrienden, 

Beste Ouders,  
 

De speelpleinzomer van 2008 is alweer een 4-tal maanden voorbij. Graag geven wij u 

hier een update van de nieuwtjes rond Speelpleinwerking Rollebolle!  

 

RRRRollebolle wint een strijdwagen ! 

 

 

 

Afgelopen zomer organiseerde de VDS 

(Vlaamse Dienst Speelpleinwerk) voor de 

eerste keer een zomerfotowedstrijd. 

Speelplein Rollebolle won in de 

categorie”meest exotisch” met onze 

zelfgebouwde trein. We wonnen een heuse 

strijdwagen voor de uitbereiding van ons 

gocarts-parcour.  
 

KKKKerstmarkt    
 

 

Ook dit jaar zijn we opnieuw te vinden op de 

kerstmarkten van Laarne en Kalken. We 

voorzien enkele originele spelletjes en 

verkopen bovendien zelf te maken snoepsatés 

en heerlijke warme suikerwafels.  

 

Binnenkort zie je in de winkels ook opnieuw 

tekeningen verschijnen voor onze grote 

kleurwedstrijd!  

De kinderen kunnen hun prijs komen afhalen aan onze stand.  
 

SSSSpeelplein RRRRollebolle 

-NIEUWSBRIEF 2- December 2008 

2009 
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Kom ons zeker een bezoekje brengen! 
 

• 13 december 2008 op de kerstmarkt   

in Kalken vanaf 18 u.  

• Of: 19 december 2008 op de kerstmarkt  

in Laarne vanaf 18.30 u 

 

 

 

 

AAAAnimatorenweekend 2009 

 
Onze animatoren zitten niet stil doorheen het jaar en startten na een grondige 

evaluatie van dit werkjaar reeds in september met de voorbereidingen voor 

Rollebolle editie 2009. 

 

Op 6-7 en 8 februari gaat onze animatorenploeg voor de 6de keer op vorming- en 

teambuildingsweekend. We voorzien dit jaar opnieuw een extern vormingsaanbod 

door VDS (Vlaamse Dienst Speelpleinwerk) gecombineerd met interne vormingen en 

planningsmomenten.  

 

Na dit weekend starten opnieuw de praktische voorbereidingen voor de zomer van 

2009. 95 % Van al onze animatoren hebben momenteel een officieel attest van 

“Animator in het Jeugdwerk” behaald bij VDS. Voor volgende zomer hebben we 6 

gebrevetteerde hoofdanimatoren + enkele hoofdanimatoren met pedagogische 

bekwaamheid ter beschikking.  

 

NNNNieuw ziektefenomeen gesignaleerd! Rollebollitis… 
 

 

Onder de infectieziekten 

waaraan menigeen thans lijdt, 

Is er één, de rollebllitis, 

die zich meer en meer verspreidt; 

Als 't buiten droog en warm is, 

en de zonne heerlijk brandt, 

Wordt de ziekte epidemisch 

en besmet ze 't hele land. 

Aangenaam zijn haar symptomen, 

En de lijders lijden niet, 

Maar men kan nooit meer genezen, 

Medicijnen helpen niet. 

 

 

Noch vaccin, noch aspirine, 

zelfs geen koele drank of thee: 

Wie er eens door is getroffen, 

draagt haar heel zijn leven mee! 

Doch, collega-speelplein-dokter, 

die de ziekte hebt ontdekt, 

En door 't kweeken van de coccen, 

de infectie hebt verwekt; 

Laat u in u werk niet storen, 

maak, dat deze ziekte blijft. 

Dankbaar zijn dan Uw patiënten, 

Oók de lijder, die dit schrijft. 
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KKKKerstwens 
 

Speelplein Rollebolle wenst alle kinderen en hun ouders een gezellig kerstfeest en 

voorspoedig jaar 2009  !! 
 

 

 
 

    
AAAAlgemene informatie vanuit speelpleinland 
 

 

- Doorheen het  jaar kan je meer foto’s en informatie over onze werking terugvinden 

via onze website: www.speelpleinrollebolle.be  

 

- Wil je graag nog iets kwijt over onze werking!  Post dan een berichtje in ons 

gastenboek!  

 

   

 
 
 
 
 
Deze nieuwsbrief is er voor alle sympathisanten van Speelpleinwerking Rollebolle. Indien u deze nieuwsbrief 
niet meer wenst te ontvangen gelieve een mailtje te sturen naar de verantwoordelijke. 
 
VU: Sofie Vispoel, 0473 49 74 25, info@speelpleinrollebolle.be  

 

TTTTot volgend jaar !!!! 

Prettig kerstfeest ! 

De animatoren van Speelplein Rollebolle… 


