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Zo….daar zijn we weer! De kinderen uit de regio midden hebben nog een weekje
vakantie, maar daarna is echt iedereen weer naar school. Dat betekent dat wij nu de
laatste twee weken van augustus nog vakantieopvang hebben door de week, maar
ook al weer begonnen zijn met de weekendopvang!

Wij kijken terug op een hele fijn tijd met jullie allen, we zijn heel dankbaar dat dit
allemaal weer mogelijk was en is! Qua gezondheid en energie gaat het goed met
ons, boven verwachting en met heel veel plezier hebben we er samen wat moois van
gemaakt deze zomer! Maar…..wat is het warm geweest he, een hele week tropische
temperaturen! Gelukkig hebben we het hier redelijk koel kunnen houden, er is veel
schaduw van de bomen, en door ‘s morgens goed door te tochten (en dankzij de
horren geen plaagbeestjes!) waren ook de slaapkamers prima te doen. Het
zwembadje en waterpistolen zorgden voor waterpret en de caravan en kapschuur
bleken een gouden zet te zijn! De caravan staat in het bos, lekker koel en de grote
tafel onder de kapschuur is ideaal voor heel veel spelletjes, tekenen en knutselen.
Fantastisch hoor, iedereen was goed gemutst en vond het fijn elkaar weer te zien!
Vriendschappen werden direct weer opgepakt na drie maanden, zonder problemen.
Dan blijkt toch maar weer hoe waardevol al onze contacten en vriendschappen
zijn…..

De dieren hadden het moeilijk met deze hitte, gelukkig zijn ze wel zo slim om de
koelste plekken op te zoeken: de konijnen hebben heel veel gangen en holen
gegraven waar ze op het heetst van de dag lekker in kropen! Maar door de kinderen
zijn er ook schaduwplekjes getimmerd voor hen, evenals klim-en klautertoestellen en
een heus konijnenhotel!

Reparaties die uitgevoerd moesten worden, schaduwplek voor Roosje en Rover bij
hun buitenverblijf en veelbelovend getimmer aan de timmertafel!!

De moestuintjes gaven een geweldige oogst: veel courgettes zijn er geoogst, en de
pompoenen beloven ook veel goeds! Wel water geven natuurlijk….

Corona-maatregelen:
En dan rollen we zo weer september in. Weer wat koeler, meer regen (hopen we) en
kan de herfst z’n intrede doen. We richten ons op de weekendopvang, en dat
betekent al veel planningen in het voren. Fijn dat de meeste ouders al op tijd
aangeven welke weekenden voorkeur hebben, dat voorkomt teleurstellingen. We
streven naar kleine groepen, zeker met het koudere weer in aantocht, dus meer
binnen met elkaar. Dat brengt goed ventileren met zich mee, en daar hebben we de
volgende maatregelen voor getroffen:
We hebben een erkend installatiebedrijf bij ons de Deel ruimte laten controleren. Is er
voldoende ventilatie, ook als de deuren dicht zijn? Dat bleek toch onvoldoende te
zijn, vandaar dat we een ventilatiesysteem hebben laten aanleggen in het plafond
van de Deel, die de “vieze” lucht afzuigt en verse lucht aanvoert. We hebben dus
geen recirculatie zoals de meeste systemen, die nu blijken juist ziekmakend te zijn.
Bovendien hebben we een C02 meter aangeschaft, die de luchtkwaliteit meet op de
Deel, zodat we op tijd de ventilatie kunnen verhogen als dat nodig blijkt. Verder
blijven de andere regels van kracht: anderhalve meter afstand, extra vaak handen
wassen met zeeppompje en papieren handdoekjes, en ja, helaas…..papa en mama
nog even buiten afscheid nemen. Leuk is anders, maar daarmee hopen we toch met
z’n allen gezond te blijven en elkaar te respecteren door ons aan de regels te
houden. En uiteraard, bij de geringste verkoudheid blijven we thuis….ook wij zijn
uiterst voorzichtig, want bij een verkoudheid van onze kant……afijn, we doen ons
best!

Yeti
Helaas hebben we afgelopen
maandag onze lieve Yeti, de
driepootpoes, moeten laten
inslapen. Ze is komen aanlopen in
de zomer van 2009, heeft in 2011
haar voorpoot gebroken en
sindsdien ging ze op drie pootjes
door het leven. We weten niet hoe
oud ze is geworden, maar de elf jaar
dat ze bij ons was hebben we van
haar genoten, het was een lekkere
eigenwijze poes, die duidelijk
aangaf wat ze wel en wat ze niet
leuk vond! We missen haar……en
ook Jenny, de andere poes moet
even wennen dat ze het rijk alleen
heeft.

Nog even een vraag: in oktober is de herfstvakantie en dat verschilt weer per school!
Bij de een is het week 42, de ander week 43…..als jullie willen plannen in deze
we(ken), wil je dat dan op tijd doorgeven? Dan kunnen we het zo gunstig mogelijk
plannen voor allemaal! Het weekend van 17/18 oktober zijn we gesloten.

Dank allen voor deze fijne zomer, heel veel succes voor iedereen die weer aan zijn
werkritme gaat beginnen (of is begonnen), en tot ziens!
Groeten van Ger en Marjolein

