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Het kan nog net…….vandaag Witte Donderdag, morgen Goede Vrijdag en dan loopt maart
al weer naar z’n eindje. Het was me wel een maandje zeg, weer een record gebroken: sinds
1916 niet zo’n koude maart-maand gehad, hoe krijgen we het voor elkaar. Maar:

Als in maart felle wind gaat komen
Komt er veel fruit aan de bomen!
Dus wie weet: dat wordt fruit plukken in september! De volgende spreuk is helemaal waar:

Maart guur, geeft vaak een volle schuur
De pootaardappelen, de pootuitjes, de tuinbonen, kapucijners en doperwten…..ze staan nog
in de schuur, wachtend op een iets hogere temperatuur. Bovendien moet eerst de vorst uit
de grond, we komen er nog niet in!

De paasboom had last van
windeieren…….we bleven aan
het eieren rapen met die harde
wind. Gelukkig waren deze
eieren er tegen bestand, maar
het was niet de bedoeling
natuurlijk. De wind neemt de
komende dagen wat meer af,
we gaan het gewoon opnieuw
proberen!

Dankzij het slechte weer hebben we binnen heel wat afgeknutseld: paaseieren van papiermaché, kippetjes en kuikens van pomponnen, paastakken en eieren versierd, prachtig.
Zaterdag voor Pasen gaan we nog eieren verstoppen, broodhaantjes bakken en
eierdozenkippen maken! Afijn, dan is het na de Pasen gewoon lekker weer, kunnen we veel
naar buiten, lekker de tuin in en buiten spelen!
Vrijdag wordt er nieuw speelzand in de zandbak gestort, was wel weer nodig. Uit de wind en
in de zon: het is een prima plekje om je uit te leven in het zand!
We zijn inmiddels gestart met de evaluaties, eind april denken we klaar te zijn. Van te voren
overleggen we even of het uitkomt op de geplande datum.
Ook de tevredenheidsonderzoeken komen de maand april weer jullie kant op…
Onze website is op enkele punten vernieuwd, wat meer foto’s en de nieuwsbrieven van de
afgelopen jaren.

Weinig nieuwtjes deze keer, we wensen jullie allen
en, als we onze Valentino mogen geloven:

een Vrolijk Pasen,

hanengekraai in de vroege morgen
moet ons schoon weer bezorgen!!
Fijne dagen en tot gauw, Ger en Marjolein

