Voorjaar 2021

Bekijk de webversie

Fun in het Voorjaar
Het was al vrij snel duidelijk vorig jaar: geen Fundagen. Maar, FunCare4Kids
zou FunCare4Kids niet zijn als we geen oplossing konden bedenken in dit rare
jaar 2020. En dus besloten we: als jullie niet naar de FUN kunnen komen, komt
de FUN toch naar jullie? We begonnen er voorzichtig mee. In mei bedachten
de programmamakers wat leuke online opdrachten, zeer divers, dat wel,
van bouwen en bakken tot slijmen en schrijven. De eerste opdracht was
trouwens het maken van een eigen mondkapje. En als je dat niet leuk vond
kon je zelf een maffe opdracht uit het ABC kiezen. Deze opdrachten staan
trouwens nog steeds online op de Online Fun pagina voor wie wil.
Toch misten we de interactie met jullie, de kinderen en onze vrijwilligers. Een
mail sturen met een opdrachtlinkje is leuk, maar minder Fun. En weer
klommen de programmamakers in de telefoon om met elkaar te brainstormen
over hoe we het leuker konden maken. Half juli werd het een stuk beter: De
Escape Room, een spel via Whatsapp! Jaaaaa, nu hadden we terwijl in
teams streden wie het snelste alle oplossingen had, ook werkelijk contact met
elkaar. Fun werd weer met een hoofdletter F geschreven. Kon het beter? Nou,
echt wel! Want via Whatsapp is al wat leuker, maar heeft ook z’n beperkingen,
je kon er maar met een paar kids tegelijk in.
En toen ontdekten we dat Zoom echt niet alleen een zakelijke vergadertool is,
maar dat we onze via Zoom Fun Activiteiten online met heel veel kids
kunnen doen. En langzaam kunnen we FUN weer in vette hoofdletters
schrijven. En meer dan dat, want we wilden zo graag die glimlach op de
gezichtjes van onze kinderen toveren in deze onpersoonlijke tijden. Dus
bedachten de programmamakers iets dat nóg meer impact zou kunnen
hebben: want wat is er nou cooler dan een persoonlijk pakketje per
post ontvangen speciaal voor jou?
Je zult snappen dat het af en toe was het een behoorlijke uitdaging was om in
de drukke posttijden de pakketjes op tijd bij de kinderen te krijgen.

‘Jullie zijn heuse online specialisten geworden!’
Zo verwoordde een van de ouders onlangs. En dat is helemaal waar. Wat een
geweldig leuke activiteiten hebben we gehad! Verderop in deze FunFacts lees
je alles over het Online Fun jaar 2020, waarin we ontdekten dat plezier hebben
met elkaar voorlopig ook net zo goed online kan. Klik vooral op een link om de
foto’s te zien of de verslagen te lezen.
Natuurlijk vind je ook de plannen voor de komende maanden in deze FunFacts
en een verslag van de laatste succesvolle Zoom: de Beeldhouw workshop.
We hopen snel weer live bij elkaar te kunnen komen, en tot die tijd? Online
Fun... zolang als het nodig is.
Geniet van het mooie weer en tot Zooms!
Team FunCare4Kids

Blik op een beter jaar
Tja, dat het allemaal zo lang zou duren wist natuurlijk
niemand. Onze slogan: 'Online Fun zolang nodig' blijft
dus nog even onder onze uitnodigingen staan.
Dankzij onze sponsoren kunnen we toch leuke dingen
blijven doen! Voor 2021 hebben we weer leuke
plannen, fysiek of online. Maar eerst vertellen we je
over de leuke Beeldhouw Workshop! Zo, dat was echt
een succes!

13 februari 21: Bik en Breek Beeldhouw
Workshop

Deze activiteit voor alle leeftijdsgroepen zat binnen no
time vol! 107 kinderen gaven zich op en toen moesten
we echt de lijnen sluiten, de reservelijst hebben we
alleen maar kunnen beloven dat we deze leuke
activiteit nog eens gaan organiseren. Beeldhouwatelier
Simone van Olst en haar enthousiaste team hebben
ons een geweldig leuke dag bezorgd. Alle kids konden
van te voren een keuze maken uit een van de zeven te
maken beeldjes. Via Zoom is in drie tijdsblokken
verdeeld over de dag stap voor stap voorgedaan. Neem een kijkje in het Bik en
Breek foto-album voor de geweldig leuke beestjes die gemaakt zijn. En Hilco schreef
een leuk verslagje, lees maar hier.
Deze keileuke dag werd mogelijk gemaakt door sponsoring van het Dr. C.J.
Vaillantfonds.

Voorjaarsplannen

Voor het de eerste maanden van dit jaar hebben we weer een leuk programma
samengesteld. Uitnodigingen krijg je vanzelf in je mailbox. En natuurlijk laten we op
onze Facebookpagina ook weten als er een uitnodiging is gemaild. Like de pagina en
blijf op de hoogte.

20 maart 21 Online Brandweerles

Wat doet de Brandweer nou eigenlijk precies? Is dat meer dan
brandjes blussen? En meest belangrijke: hoe kun je voorkomen dat
ze met gierende banden bij jou de hoek om komen op weg naar
jouw huis? Speciaal voor de kinderen van 9 tm 12 jaar heeft de
Brandweer Sneek een Online les bedacht met allerlei leuke
proefjes. Brandweerman Wouter Sikma, een van onze exkids, is
projectleider van deze dag en geeft als brandjesblusser eerste klas
antwoord op alle brandende vragen.

APRIL:
Crazy 88 is een spannende race tegen de klok en
tegen elkaar. Er moeten 88 opdrachten voltooid
worden voor punten. Creativiteit in de breedste zin van
het woord wordt rijkelijk beloond met extra punten.
Vooraf worden diverse zaken per post gestuurd, teams
en uitslagen worden via ZOOM met elkaar gespeeld.
JUNI:
BINGO met Opdrachten: Online Bingo show. Iedereen
zit thuis klaar met een bingokaart. Braaf te wachten op
het eerste getalletje dat wordt gedraaid. Leuk, zo’n
ouderwetse bingo. Dan ineens volgt de verrassing. ‘We
gaan nu de dansronde spelen’, roept de presentator.
Kortom: de virtuele bingoshow is de gezelligheid van een ouderwetse bingo
gecombineerd met ludieke opdrachten. En dan helemaal online. Met verschillende
themarondes, zoals de dansronde, turboronde en de buitenlandse ronde.

Nog meer Fun in 2021
AUGUSTUS:
Als het weer mag... alleen als het echt weer mag, gaan
we proberen of we de populaire overnachting in de
dierentuin voor 9-11 jarigen weer kunnen organiseren.
We hebben er al sponsors voor, nu het mooie weer en
een GO van de overheid nog.
SEPTEMBER:
Wiskunde Olympiade
voor 13-16 jarigen, life of
online). Vind jij puzzelen en rekenen leuk? Doe in
september mee met de FunCare4Kids Wiskunde
Olympiade.
Zet
je
tanden
in
moeilijke
opgaven.Samantha
Musters
(ex-kid
en
wiskundedocent i.o.) en Wout Verwoerd vinden
wiskunde leuk en dagen jullie uit! Doe mee en los
samen de problemen op.
OKTOBER:
Ook deze Sport en Speldag in Spaarnwoude staat op
ons verlanglijstje. Een soort Expeditie Robinson voor
kids van 8-16 jaar: lekker vies worden in de modder....
Oh wat hebben we dat gemist! Jullie ook? Wij gaan
duimen dat het door kan gaan.

Jubileum Festival: waar is dat
feestje
Vorig jaar bestonden we 20 jaar. Dat hadden we natuurlijk heel graag
gevierd met alle kids en vrijwilligers en onze donateurs en sponsors.
We blijven er bovenop zitten en zodra het weer kan gaan we met z'n
allen een knal feest maken. Wordt vervolgd...

Dankzij funding, donaties van bedrijven en giften van
particulieren via GeefGratis kunnen wij Fundagen
blijven organiseren. Ook in het rare jaar 2020 hebben
we de maandelijkse storting van legeflessengeld van
Jumbo Ten Brink Alphen aan den Rijn mogen ontvangen. Daar zijn we nog
steeds superblij mee. We zijn ook dankbaar voor alle lieve mensen die spontaan
doneerden. Jullie begrijpen dat alle kleine beetjes helpen! Juist nu we geen
Fundagen live kunnen organseren maken we meer kosten.
Help mee! Met een simpele klik op de donatieknop kunnen we ook in 2021 Fun
activiteiten blijven organiseren. IEDERE BIJDRAGE HELPT! Dank u wel!

De foto's in deze FunFacts zijn gemaakt door Christian Oehlenberg | Gerd Altmann | Ylanite Koppens |
Wout Verwoerd |Conger Design | Ben Kerckx
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u fc4k@funcare4kids.nl toe aan uw adresboek.

