
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

De  SamenSpeelBelofte van 
Tijd  voor  Spel
Wat gaat T ijd  voor Spel 
doen  om d e samenspeelkansen  van   
alle  kinderen te  vergroten?  

Waar staat  
Tijd voor  Spel 
voor? 

Tijd voor Spel staat voor het belang van vrij 
spel. Tijd voor spel zet zich in om kinderen de 
ruimte en tijd terug te geven waarin ze kunnen 
spelen en doen wat zij zelf willen. 

Enerzijds begeleidt de organisatie volwassenen, 
om ze bewust te maken van spel, het belang 
hiervan enom kinderen de ruimte te geven om 
te spelen. Op school, thuis, op de 
kinderopvang/bso etc. 

Anderzijds helpt de organisatie kinderen om 
zich verder te ontwikkelen in hun spel. Als ze 
bijvoorbeeld vastlopen, even niet weten hoe ze 
iets anders kunnen spelen, als het contact met 
andere kinderen in spel wat moeizamer gaat en 
dit geldt niet alleen voor het ‘normaal’ 
ontwikkelende kind, maar ook voorkinderen 
met een beperking. 



  

    

 

  

  

              
  

 
 

         
           
         

 
 

 
              

              
  

            
               

        

  

     
   

     
       
  

 
     

   
       

    
   

       

Wat belooft 
Tijd voor Spel 
concreet te doen in 2020-21? 

Tijd voor Spel gaat door met het delen van informatie en inspiratie om volwassenen én kinderen meer te 
laten spelen. 

Modderactiviteit 
Tijd voor Spel organiseert modderactiviteiten in het kader van Nationale Modderdag in het weekend van 
27-28 juni in de gemeente Dongen. Om zo kinderen bij elkaar te brengen van verschillende scholen, 
wijken, leeftijden en met of zonder beperking. Door samen te spelen ontstaan er weer nieuwe 
speelmogelijkheden. 

Zomerspelen
Jaarlijks wordt er in de een na laatste week van de zomervakantie in Dongen de Zomerspelen 
georganiseerd. Dit is een week vol activiteiten en samen spelen waar de kinderen in groepen een 
verhaallijn volgen. 
Tijd voor Spel gaat de organisatie van de Zomerspelen benaderen om te bekijken of alle kinderen mee 
kunnen doen, dus ook kinderen die extra hulp of aandacht nodig hebben. Samen met hen zal ik gaan 
organiseren dat alle kinderen de mogelijkheid hebben om mee te doen. 

Hoe gaat 
Tijd voor Spel 
daarbij kinderen betrekken? 

Zonder input van kinderen kunnen er geen 
goede spelmomenten en spelideeën gecreëerd 

Spel zoekt dan ook actief 
en meningen te 

Tijd voor Spel 

Eva  Commeren  

Eigenaar Tijd  voor  Spel 

eva@tijdvoorspel.nl 

06  2359  9682 

www.tijdvoorspel.nl 

de kwetsbare 
hen actief benaderen 

www.samenspeelakkoord.nl 

worden. Tijd voor 
kinderen op om hun ideeën 
verzamelen. 

Bij mijn activiteiten in Dongen betrek ik de 
jeugdgemeenteraad, zodat kinderen zelf 
inspraak hebben in de activiteiten. Ook zal ik via 
de gemeente nagaan waar 
kinderen zich bevinden en 
om mee te doen met de activiteiten. 

www.samenspeelakkoord.nl
www.tijdvoorspel.nl
mailto:eva@tijdvoorspel.nl
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