
 

 

 

 

 

 
Terugblik op Artago 11 
Waren ze nou goed of slecht, die orks? Dat ze een 
beetje vreemd waren stond vast. Gelukkig is het 
mysterie van Kanrac, de ork die tegen de staf 
praatte, wel opgelost. Alhoewel… daar komen 
jullie nog wel achter. Niks is wat het lijkt. 
Terwijl de één zich druk maakte om de orks, was 
de ander bezig met het berichtenbord. Handig om 
te weten; op dit bord kan je queesten vinden. Er 
staat een vraag of opdracht op. Daar kan je mee 
aan de slag. Er staat altijd op het briefje of de NPC 
die erbij hoort in de ochtend of middag komt en 
hoe die eruitziet. Zodra de NPC het spel inloopt 
luidt hij de bel en roept waarvoor hij komt. Zo is het 
makkelijker om mee te doen met het soort spel dat 
je leuk vindt. Je mag ook zelf een oproep op het 
bord hangen om andere kinderen ergens bij om 
hulp te vragen. Als je juist een NPC ergens voor 
zoekt kan je je brief in de brievenbus doen. We 
hebben gemerkt dat dit voor veel kinderen leuk is 
en fijn werkt, dus het berichtenbord zal blijven. 
 
 
Foto’s 
Op deze pagina zijn de foto’s van Artago te vinden. 
 
 
Evaluatiepunten Artago 11 
Iedereen die de enquête na het evenement heeft ingevuld willen we op deze manier bedanken. Zo 
blijven we nadenken over hoe wij Artago een succes kunnen houden. Er zijn een paar vragen uit de 
enquête die we graag extra toelichten: 
 
Nu Facebook onvoldoende doet om de privacy van mijn kind te garanderen, zal hij geen lid worden 
van de Artago-Facebookpagina. Hoe weten jullie trouwens dat de foto's die daarop geplaats worden, 
niet commercieel worden verhandeld? 
De foto’s die vanuit Artago worden gemaakt en gepresenteerd worden niet op onze Facebookpagina 
geplaatst, wij kondigen enkel aan dat de foto’s online staan.  De foto’s die op de facebookpagina 
worden geplaatst zijn afkomstig van de ouders. Wij willen ouders daarom ook vragen om alleen foto’s 
te maken van hun eigen kind. Filmen is niet toegestaan. 
 
  

Nieuwsbrief april 2018 

https://photos.app.goo.gl/NHz0StgSQGSulb9w1


De postbus kwam voor onze zoon niet uit (schrijven is lastig voor hem) en hij wou graag kleermaker 
worden. 
Wellicht is het een idee om andere kinderen te vragen om hem hierbij te helpen. Zo creëer je 
onderling meer spel. De postbus en het berichtenbord zijn namelijk wel handig om dit soort zaken te 
regelen. Is het te lastig om het aan een ander kind te vragen? Dan zijn er altijd volwassenen om te 
helpen. De vrijwilligers bij de bar kunnen meehelpen of een NPC die voor een ander plot in het spel 
zijn. Mocht het niet lukken en je kind ergens hinder van blijven ondervinden in het spel, dan kan hij 
altijd naar een spelleider gaan. Deze zijn herkenbaar aan hun rode hesje.  
 
 
Bestuurswijziging 
In het spel zal je er niets van merken, maar toch vinden we het belangrijk om jullie op de hoogte te 
houden. Er zijn wat dingen veranderd in het bestuur. 
Tim en Manda zijn gestopt als bestuurslid. Zij blijven beiden wel actief als spelleider. Esther en Jake 
zijn toegetreden tot het bestuur en er is een interne functiewissel geweest. Het bestuur ziet er nu als 
volgt uit: 
Marjolein:  Voorzitter 
Jake:   Penningmeester 
Caroline:  Secretaris  
Arvid:   Algemeen bestuur 
Esther:   Algemeen bestuur 
 
    
Datum Artago 12 
Op zondag 3 juni is ons volgende evenement. Ook dit keer weer in Austerlitz op het PCB-terrein. De 
inschrijving zal op zondag 22 april rond 20:00 opengaan.  
 
 

 

We hopen jullie allemaal weer te zien op 3 juni. 
Groeten, 

Arvid, Caroline, Esther, Jake, Jitse, Manda, Marjolein en Tim 
  


