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Wat zijn deze twee maanden snel voorbij gegaan!! Meestal zijn het de meest saaie maanden
van de winter, maar jeetje, waar blijft de tijd…..wij zijn weer heerlijk in ons ritme gekomen,
we hopen jullie allen ook. Het is zo ontzettend fijn om de draad weer op te pakken en de
gewone dagelijkse dingen weer te kunnen doen. Genieten!
Deze sneeuwklokjes
doen al een tijdje hun
best: daarmee krijgen
we nog meer zin in de
lente! Het is al heerlijk
dat de dagen langer
worden, de
temperatuur wat
zachter. De kipjes
beginnen weer eitjes
te leggen, gedurende
de wintermaanden
stoppen ze er mee,
maar zodra de dagen
weer wat langer
worden gaat hun
klokje weer aan en
worden er
voorzichtigjes aan
weer eitjes gelegd.
Zodra er een kip
broeds is laten we de eitjes liggen: we willen natuurlijk weer kuikentjes!

KONIJNENNIEUWS

Deze twee zochten een nieuw thuis, Roosje en Rover. Ze zijn twee jaar oud, dikke vrienden
(zonder consequenties
) en mogen bij ons blijven! De wei is groot genoeg, en konijnen
moeten in een groep leven met elkaar, dan zijn ze het gelukkigst en daar gaan we voor!!
Jip is bij de dierenarts geweest en gecastreerd, geen nieuw nestje meer dus…..

KALEDAS

FELIZ

DAD

En dit is Janneke’s zes-tal inmiddels! Wat zijn
ze gegroeid he. Het is nu goed te zien wie
Féliz is, en wie Navy, Dad, Noël, Natal en
Kalédas.
Vind je de namen te moeilijk om te
onthouden? Geen nood, ze staan op het hok
geschreven, maar één van de kinderen had
een grandioze oplossing: “we noemen ze toch
gewoon allemaal “Kerst”?!!” fantastisch, want
inderdaad heten ze allemaal kerst, maar dan
in het Spaans, Frans, Indonesisch en
Litouws……
NATAL
NAVY
NOËL
Meivakantie en zomervakantie
Volgens onze informatie is er dit jaar maar één week meivakantie…maar er zijn vast
scholen die het weer anders doen. We bieden opvang van dinsdag 28 april t/m zaterdag 2
mei. Maar, als er bij jullie een andere planning is van school, laat het even weten, dan
kunnen we in de eventueel tweede week ook open zijn.
De zomervakantie is dit jaar verdeeld over twee maanden voor onze beide regio’s Noord en
Midden. Dat betekent dat we zomeropvang bieden van dinsdag t/m vrijdag in de weken 28
t/m 35. De (meeste) weekenden zijn we dan gesloten. In de eerste weken van Noord heeft
Midden nog geen vakantie, vandaar dat we even bekijken of er nog een weekend bij kan
zitten.
Het is heel fijn als jullie ons op tijd door willen geven welke data voorkeur hebben, dan
kunnen we het goed inplannen en teleurstellingen voorkomen!

Een fijne voorjaarsvakantie allemaal, veel naar buiten en tot ziens!
Hartelijke groeten Ger en Marjolein

