NIEUWSBRIEF ZORGBOERDERIJ
HET HAAKSBERGERVEEN september/oktober 2018

Het kan nog nèt…..31 oktober: de nieuwtjes van afgelopen september en oktober!
Audit
We beginnen vooraan in september: op zaterdag 1 september kwam de auditor langs, voor
een algehele controle voor ons kwaliteitssysteem. Hij is bijna de hele dag gebleven, heeft
rondgelopen, de sfeer geproefd, de administratie bekeken en gecontroleerd, en korte
gesprekjes gevoerd met de aanwezige kinderen. Hij was zeer onder de indruk, blij verrast
dat er nog zo’n kleinschalige zorgboerderij bestond, en genoot van de huiselijke en
gemoedelijke omgang met elkaar. Hij heeft twee verbeterpunten aangegeven: op de
survivalbaan moesten doppen op de bouten ( de kinderen kunnen er niet bij, maar toch….)
en op de parkeerplaats ontbrak het bordje “verzamelplek” bij calamiteiten. Wij gingen er van
uit dat dit bij iedereen, ook de kinderen bekend was en daardoor niet nodig. Maar het blijkt
dat de hulpdiensten dit moeten weten, zodat voor hen duidelijk is waar de mensen zich
bevinden bij bv een brand. Logisch dus, en zo hebben we weer wat geleerd! Voor de rest
was alles goed, zijn bevindingen staan op onze website, kijk gerust ! We hebben de
verbeterpunten dezelfde week nog aangepakt, zie de foto’s.

Deskundigheidsbevordering:
We hebben in Oldenzaal een interessante lezing gevolgd over “autisme bij meisjes”. Zeer de
moeite waard, voor geïnteresseerden hebben wij de notulen digitaal, laat maar weten!
Op donderdag 8 november gaan wij naar een jaarlijks Autisme congres in Utrecht, en op 22
november laten we ons informeren over de nieuwe meldcode huiselijk geweld in
Doetinchem.
Op 21 november is er een avond verzorgd door Colette de Bruin met de titel “”Autisme, wat
gaat er nu door je heen?” Deze avond is in Enschede, op 27 november is het in Ommen. Wij
hebben ons ingeschreven voor Enschede, het gaat uit van VGPO De Oosthoek
(events@vgpodeoosthoek.nl)

Le jardin de lapin…..oftewel de konijnentuin!
Is in gebruik genomen! Zo prachtig om de konijnen te zien rondrennen, lekker in het zonnetje
zitten en zich te laten knuffelen en aaien. Heerlijk voor de kinderen om op de zitplekjes in de
wei te gaan zitten met elkaar en een tijdje bij de konijnen te zijn, ze te observeren,
paardebloemblaadjes te geven en gewoon te genieten en te praten met elkaar. Leuke
aanwinst!
Echter…we kregen Dibbes, een schattig konijntje met hangoortjes, een lieverd die graag
aandacht en knuffels wilde. Maar Dibbes was al op leeftijd, en helaas hebben we maar heel
kort van Dibbes kunnen genieten….hij is al overleden. Zo ontzettend jammer…..nu zitten
Tikkel, Snuffie en Fluffy samen in de nieuwe tuin, en Jip zit (als enige mannetje) in de “oude”
ren. Volgend voorjaar mag hij even op bezoek bij de twee dames Snuffie en Fluffy, en dan
hopen we op wat uitbreiding??! Kleine konijntjes zijn zóóó leuk…toch??

Dit was Dibbes…….

De herfstvakantie…
Ligt al weer achter ons! We hebben optimaal kunnen genieten van de nieuwe speelplek:
onder de kapschuur hebben we een timmerhoekje ingericht en er bleef nog voldoende plek
over voor de tafeltennistafel! Dat is fijn! Het balletje vliegt nu niet meer alle kanten op: geen
last van de wind en het stuitert terug tegen wand en/of plafond. Dus we kunnen nog een
aardig eindje de winter in zoals het er nu uitziet! Ook voor de voetbaltafel is er plek, heerlijk
om tijdens een beetje kou toch nog buiten wat te kunnen spelen!

De Timmerhoek

Agenda:
Begin november kunnen jullie het tevredenheidsonderzoek verwachten…..zoals besproken
tijdens de laatste inspraakavond: digitaal deze keer! we hopen dat het bevalt, en dat jullie er
vlot mee uit de voeten kunnen. We zijn benieuwd naar jullie ervaringen, en natuurlijk naar de
op- en uitkomst 😊!
Op dinsdagavond 11 december is er weer een inspraakavond van 19.30 uur t/m 20.30 uur.
Als er punten of onderwerpen zijn die jullie willen bespreken: graag! Van harte welkom!
De kerstvakantieopvang is van 28 t/m 30 december 2018 en van 3 t/m 5 januari 2019.
We gaan weer richting sinterklaas en kerst: pepernoten bakken en kerstversierselen maken!
Krijgen we ook nog een lekkere sneeuwbui? Of ijs op de sloten? Of wordt het een
kwakkelwintertje?? We zullen t zien en meemaken…..

Hartelijke groeten,

Ger en Marjolein

