
Beste	Funkids,	ouders	en	relaties

Op	 basis	 van	 de	 opkomsten	 op	 de	 online
Fundagen	 kunnen	 we	 wel	 stellen	 dat	 we	 als
FunCare4Kids	eigenlijk	een	nieuw	soort	 ‘markt’
hebben	 aangeboord:	 Fun	 Online!	 Was	 in	 de
twee	 jaar	 hiervoor	 de	 grootste	 reden	 er	 voor
zorg	 te	 dragen	 dat	 we	 elkaar	 niet	 zouden
aansteken	met	het	virus	(...)	waren	er	nu	meer
redenen	 waarom	 Online	 Fun	 eigenlijk	 best	 fijn

was.	 Het	 bestuur	 van	 FunCare4Kids	 heeft	 daarom	 besloten	 ook	 in	 het
nieuwe	 jaar	 voorlopig	 voornamelijk	 in	 te	 zetten	 op	 Online	 en	 een	 paar
Live	dagen.

Lees	 de	 volledige	 tekst	 van	 deze	 inleiding	 en	 hoe	 het	 jaar	 2022	 is
geweest	in	het	FUNVERSLAG	2022.		

Hieronder	 volgen	 nog	 een	 paar	 reacties	 van	 wat	 ouders	 en	 enkele
razende	reporters	van	een	paar	van	de	Fundagen	dit	jaar.	We	wensen	u
naast	veel	leesplezier	ook	een	geweldig	nieuw	jaar!

Namens	bestuur	FunCare4Kids
Sharon	Lowensteyn
voorzitter
	

>	klik	op	de	foto	voor	het	foto-album

De	Fundag	was	zo	leuk	dat	ik	niet	denk	dat	ik
het	 kort	 kan	 beschrijven	 maar	 ik	 ga	 het
proberen.	 We	 werden	 ontvangen	 door	 hele
leuke	 mensen.	 De	 groep	 was	 nog	 niet
compleet	 omdat	 het	 busje	 er	 nog	 niet	 was.
Toen	 het	 busje	 er	 ook	 was	 konden	 we

beginnen.	We	hebben	hele	interessante	dingen	geleerd	bijvoorbeeld	dat	als	de
deur	bij	brand	niet	open	gaat	dan	moet	 je	112	bellen	voor	de	brandweer.	 	 Je
moet	dan	in	die	kamer	blijven	want	dan	is	er	heel		veel		rook.	Ook	hebben	we
geleerd	 dat	 je	 nooit	 een	 telefoon,	 tablet	 of	 laptop	mag	 opladen	 in	 de	 nacht
want	als	een	accu	vol	is	en	je	blijft	laden	kan	er	brand	komen.	Verder	hebben
we	natuurlijk	ook	echt	gave	dingen	gedaan.	We	hebben	een	katje	(knuffeltje)
gered	 en	we	 hebben	 stukjes	 van	 een	 fiets	 geknipt	met	 de	 echte	 brandweer
schaar,	waarmee	ze	normaal	auto’s	knippen	als	dit	nodig	 is	na	een	ongeluk.
Ook	hebben	we	mogen	blussen	met	de	brandweer	slang.	 In	het	kort	gezegt:	
het	was	een	vet	coole	topdag	en	jullie	waren	allemaal	heel	leuk.	Groetjes	van
Storm.

Van
Jesslyn

Een	 van	 de	 vele	 mooie
tekeningen	die	de	Sint	mocht
ontvangen.	 Deze	 is	 speciaal
voor	 de	 Sint	 van	 Fleur.	 Mooi
gedaan	hoor.
	

Wat	was	dit	weer	een	geweldige	belevenis.	We	zijn	sinds
kort	 bij	 jullie	 aangesloten	 en	 nu	 al	 sinterklaas	 en	 het
kerststukje	 maken	 mee	 mogen	 beleven.	 En	 hoe	 is	 het
georganiseerd!	Tot	 in	de	puntjes	 is	het	verzorgd!	 	Enorm
bedankt	daarvoor!	En	Timo	wil	het	volgende	zeggen:
"Ik	 vond	 het	 echt	 heel	 erg	 leuk	 en	 heb	 een	 super	mooi
kerststukje	 gemaakt	 met	 jullie	 hulp.	 Kijk	 maar	 naar	 de
foto!	 Ik	 hoop	 de	 volgende	 keer	 weer	 mee	 te	 kunnen
doen.	Heel	erg	bedankt!	Liefs	van	Timo"	

Rest	 ons,	 onze	 sponsors	 te	 bedanken	 voor
weer	een	geweldig	Funjaar!
Wij	wensen	alle	kinderen,	ouders,	sponsors	en
relaties	een

HELE	FIJNE	JAARWISSELING!

En	graag	tot	ziens	in	het	nieuwe	jaar,	
Live	of	Online!

Bestuur	en	Programmamakers
van	FunCare4Kids

Uw	donatie	groot	of	klein	zorgt	er	voor
dat	wij	Fundagen	kunnen	blijven

organiseren.
Dank	u	wel!

Share Tweet +1 Share

December	2022 Bekijk	de	webversie

De	 meest	 maffe,	 spannende,	 uitdagende,	 simpele	 en	 creatieve	 opdrachten
uitvoeren,	 terwijl	 je	 teamgenoten	 je	 online	 uitdagen.	 Denk	 aan:	 maak	 een
groepsselfie,	bak	een	kersenvlaai,	verzin	een	yell,	vertel	een	stoer	verhaal	of
maak	een	stoepkrijttekening…	Net	als	vorig	jaar	een	knetterend	succes.
	

Reactie	van	een	ouder
Zaterdag	was	het	dan	zover,	het	uurtje	met	de	Sint.		Sven	heeft	genoten.	Het
is	een	goed	verzorgd	en	gezellig	uurtje	met	zingen	en	spelletjes.	Aan	het	eind
krijgen	 alle	 kinderen	 een	 leuk	 kado,	 een	 boek	 wat	 ze	 zelf	 van	 Sinterklaas
hebben	mogen	uitzoeken!		Heel	erg	bedankt	hiervoor	namens	Sven.	
	

van	vrijwilliger	Jackelien
Zaterdag	 19	 november	 zaten	 vele	 kindjes	 samen	 met	 broertjes	 en	 zusjes
achter	 de	 laptop	 om	de	 Sinterklaasviering	 van	 fc4kids	 bij	 te	wonen.	Na	 een
gezamenlijk	ontvangst	door	Sinterklaas	en	Piet	werden	we	in	kleine	groepjes	in
een	chatroom	gezet.	Daar	gingen	we	met	de	kinderen	zingen,	een	verhaaltje
lezen	en	 spelletjes	doen.	Piet	 kwam	zo	nu	en	dan	ook	gezellig	 langs	en	ook
Sinterklaas	kwam	op	bezoek	om	met	 ieder	kind	een	kort	praatjes	te	houden.
Sinterklaas	 had	 goed	 onderzoek	 gedaan	 en	 wist	 over	 elk	 kind	 wel	 iets	 te
vertellen	en	had	er	dan	ook	nog	achtergrond	informatie	bij.	Dit	 leverde	leuke
gesprekjes	op	tussen	Sinterklaas	en	de	kinderen.	Toen	Sinterklaas	weer	naar
een	ander	groepje	ging,	waren	de	kinderen	er	over	eens	dat	Sinterklaas	wel
heel	veel	wist.	Na	een	gezamenlijke	afsluiting	was	er	nog	een	verrassing	voor
de	kinderen,	want	 ze	kregen	allemaal	nog	een	mooi	 leesboek	als	 cadeautje.
Groetjes	Jackelien	

Op	de	 foto:	Daan	en	Fien	aan	het	werk:)	>	klik	op	de	 foto	voor	het
foto-album

Hieronder	een	paar	mooie	reacties:

Wat	ontzettend	leuk.	Josefien	vond	het	erg	leuk	om	te	zien,	ze	snapt	helemaal
dat	 de	 kaarsen	 niet	 aan	 mogen;	 want	 die	 zijn	 veel	 te	 mooi.	 Ze	 vond	 het
engelenhaar	heel	mooi,	de	roosjes,	het	minikerstboompje,	eigenlijk	alles.	 (...)
Josefien	vond	het	wel	jammer	dat	het	nu	pas	(week	voor	kerst)	werd	gemaakt,
want	als	het	eerder	is,	kun	je	er	langer	van	genieten	en	naar	kijken.	Verder	is
ze	heel	 blij	 dat	 ze	nog	maar	6	 jaar	 is,	want	dan	mag	 ze	nog	heel	 lang	mee
doen	(tot	16	jaar).	Ook	heeft	ze	al	gevraagd	of	ze	volgend	jaar	(als	ik	7	ben)
weer	mee	mag	doen.

***
Het	is	voor	ons	nu	bijna	een	kersttraditie.	We	vinden	het	erg	leuk,	om	samen
met	hulp	van	mama,	kerststukjes	te	maken.	Maar	het	allerleukste	is	het	open
maken	 van	 de	 doos!	 Elk	 jaar	 is	 het	 weer	 een	 verrassing	 wat	 er	 in	 zit.	 Die
draaikaarsen	van	dit	jaar	waren	super!

***
Onze	 dochters	 genieten	 enorm	 van,	 met	 name	 de	 online,	 activiteiten.	 Ze
voelen	 zich	 bijzonder	 dat	 ze	 hieraan	 mee	 mogen	 doen.	 En	 jullie	 zijn	 echt
toppers	qua	organiseren!	
	

Fun	in	2023
We	zijn	druk	met	organisatie	en	planning	van	Fundagen	in	2023.
Dit	 staat	 in	 de	 steigers,	 online	 of	 live.	 Uitnodigingen	 volgen
vanzelf	in	je	mailbox:)
	
Bik	en	Breek	Beeldhouwen,	maart
Koken	en/of	bakken,	juni
Buitenspeldag,	augustus
Sinterklaas,	november
Kerst,	december

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.	•	Als	u	geen	e-mails	meer	wilt	ontvangen,	kunt	u
zich	hier	afmelden.	•	Voor	een	goede	ontvangst	voegt	u	fc4k@funcare4kids.nl	toe	aan	uw

adresboek.
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