NIEUWSBRIEF ZORGBOERDERIJ
HET HAAKSBERGERVEEN maart/april 2019

Ha, we zitten heerlijk midden in de vrije dagen:
net Pasen achter de rug (met stralend weer!!),
Koningsdag (met minder mooi weer…) en nog
een lekker vrij weekje er achter aan. De
weersvoorspellingen worden voor de komende
week al wat beter, fijn voor de kinderen, die
kunnen dan lekker naar buiten, daarna is het
weer binnen zitten op school..

Twee drukke maanden achter de rug: veel
gesprekken, veel evaluaties en aansluitend
keukentafelgesprekken met gemeenten. In mei
wordt het wat rustiger, wel nog twee avonden
de herhalingscursus van de
BedrijfsHulpVerlening. Deze volgen we de
laatste jaren op een andere zorgboerderij met
zorgboercollegae, het blijkt iedere keer weer
zeer inspirerend!
Nieuwe voetbaltafel
De voetbaltafel is , na 10 jaar intensief gebruik ( terwijl hiervoor al enkele jaren goed gebruik
van hem was gemaakt ! ) toe aan vervanging. Hij/zij/het heeft het goed gedaan, maar nu liep
de bal toch eigenlijk te makkelijk in het ene doel, terwijl het andere doel bijna niet te bereiken
was. Frustraties natuurlijk, en dat moeten we niet hebben. Dus: er staat een stoere robuuste
vervanger onder de kapschuur, geen rode of gele kaart, geen strafbankje, kortom altijd
inzetbaar!!

Amerikaanse zijdehoenders
We hebben onze doelgroep uitgebreid: vier hennen en twee hanen zochten vakantieopvang
voor een weekje! Ze zijn TE leuk om te weigeren, het zijn net konijnen op kippenpoten…..de
kippen hebben de vacht van een konijn, een prachtig pruikje en ze lopen (volgens de
kinderen) op snow-boots. Ze zijn heel tam en knuffelbaar, ze kunnen niet vliegen dus mogen
ze bij de konijnen in hun konijnentuin. Wat een succes! De konijnen hebben direct
vriendschap gesloten, en ‘s avonds moet het hele spul in het nachthok gezet worden (ze
gaan niet uit zichzelf op stok), de konijnen gaan in hun eigen hok. Ze blijven maar een
weekje helaas (tot het einde van deze vakantie), maar aankomende zomervakantie mogen
we er ook nog twee weken van genieten: de baasjes gaan dan (weer) op vakantie!

Extra vakantieopvang
We begrepen dat er kinderen vrij zijn op de vrijdag na Hemelvaart (30 en 31 mei).
We bieden opvang van donderdag 30 mei (Hemelvaartsdag) t/m zondag 2 juni, We hebben
nog een paar bedjes vrij, dus laat maar weten of jullie er gebruik van willen maken.
Zomervakantie:
We bieden de gehele zomervakantie opvang van dinsdag t/m donderdag……vrijdag t/m
maandag zijn we gesloten. In week 35 hebben nog enkele kinderen vrij, we zijn van
woensdag 29 aug. t/m zondag 1 sept. open.
Verder weinig nieuws te melden, we gaan weer de tuin in, na deze regenbuitjes is de grond
(en wij!) er helemaal klaar voor! Hartelijke groeten, Ger en Marjolein

