NIEUWSBRIEF ZORGBOERDERIJ
HET HAAKSBERGERVEEN december 2016

De laatste nieuwsbrief van het jaar 2016!
We glijden (schaatsen??) zachtjes naar 2017….tenminste: als het van dit lekkere winterweer
blijft! Wat is het mooi en helder zo, prachtige zonsondergang en zonsopkomst, blauwe lucht
en zonnetje overdag: van ons mag het zo nog een tijdje blijven!
Tevredenheidsonderzoek
Dank voor jullie inzet, we zijn blij met jullie respons. We gaan zo snel mogelijk de resultaten
bundelen en zullen dit via de mail met jullie delen!
Vakantieopvang
 Kerstvakantieopvang van woensdag 28 t/m vrijdag 30 december en dinsdag 3 januari
t/m vrijdag 6 januari.
 De voorjaarsvakantie opvang is van vrijdagavond 17 februari 19.00 uur t/m vrijdag 24
februari 16.30 uur. Het weekend 25/26 februari zijn we gesloten.
 De meivakantieopvang is van vrijdagavond 21 april 19.00 uur t/m vrijdag 28 april
16.30 uur. De tweede week opvang is van dinsdag 2 t/m donderdag 4 mei.
Oinky
Helaas is Oinky, het konijn, begin november overleden, ze is 8 jaar geworden…..nu is Fluffy
dus alleen……maar: daar gaan we in het voorjaar iets aan doen hoor!
Caitlin
Caitlin, onze stagiaire, heeft inmiddels een andere stageplek gevonden. De passie voor het
concept zorgboerderij deelden we niet, na overleg hebben we besloten er een punt achter te
zetten. Caitlin komt zondag18 december s middags afscheid nemen.

Inspraakmiddag
Zondagmiddag 11 december was onze laatste inspraakmiddag van dit jaar. Er was een grote
opkomst, heel erg fijn om weer met elkaar te brainstormen en ervaringen te delen, dank voor
jullie inbreng! De data voor de vier volgende inspraakmomenten van het jaar 2017 komen in
de nieuwsbrief van januari/februari 2017.

En dan tot slot:
Op donderdag 29 december komt meneer Halleriet weer met zijn midwinterhoorn!
Vorig jaar was dit een groot succes, de kinderen vonden het geweldig om dit mee te maken
en mochten zelf ook proberen te bloazen! We steken weer een paar vuurkorven aan, maken
warme chocolademelk en glühwein……een kraampje met zelfgemaakte spulletjes en….we
gaan een boodschappenpakket van de Plus verloten! Met de opbrengst van dit alles willen
we graag een goed doel steunen: SOS Kinderdorp.
Van Harte welkom van 16.00 uur tot 17.00 uur!

Wij kijken tevreden terug op het afgelopen jaar en bedanken jullie allemaal voor de prettige
wijze van samen “staan en gaan” voor een goede begeleiding aan jullie kinderen. Ook het
begrip dat jullie tonen voor de ongemakken tijdens de verbouwing en gedurende de periode
dat Ger “even uit de running was”, geeft ons een heel goed gevoel. Bedankt allemaal!

We wensen een ieder hele fijne feestdagen en een gelukkig en voorspoedig 2017!!
Ger en Marjolein

