Een kind kan en mag zichzelf zijn in ‘Ons Kinderparadijs’

Nieuwsbrief

Oktober 2016

De achttiende nieuwsbrief alweer.
Bosonderhoud voor de Spokentocht.
Interessante informatie:
 Dit is onze achttiende
nieuwsbrief
 Bosonderhoud
 Ouderavond
 Herfstvakantie

Zoals jullie weten hebben wij onze jaarlijkse spokentocht in eigen bos
op Vrijdag 21 Oktober om 20.00 uur. Thema de begraven maan.
Voordat wij deze veilig kunnen lopen zal het bos de komende weken
aangepakt worden. Met de cliënten zijn we al enkele weken bezig de
paden begaanbaar te maken.
De jongens met kettingzaag certificaten zullen het dode hout uit de
bomen zagen. Zodat de groep vrijwilligers de spokentocht kunnen
uitzetten. Wij kunnen niet wachten op de resultaten.

 Wist je dat?
 Belangrijke datum

Hebben jullie je al opgegeven voor de spokentocht??
Snel nog even doorgeven met hoeveel personen je komt, breng je beste
vriend of je familie mee om te griezelen.
Opgeven kan tot 10-10-2016 op tel 06 48251096

In dit nummer:
Alweer de zeventiende nieuws brief.

of via email: info@onskinderparfadijs.nl
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Ouderavond
Woensdag 21 september was een gezellige interactieve avond. We hebben veel inzichten in
elkaar gekregen en elkaars ideeën. Tijdens deze avond zijn er ook wat punten besproken
zoals de 2 weken dicht in 2017. Dit om net als afgelopen jaar een vakantie te gaan organiseren en er een weekje met bewoners alleen op uit te gaan. In de eerst nieuwsbrief van 2017
zullen de weken bekend worden gemaakt. Aan het einde van de avond zijn de ouders begonnen met het beschilderen van de deur in de makerij. Wij vonden het een super geslaagde
avond en de deur wordt de komende weken nog door de kinderen beschilderd en is altijd
te bewonderen. De stellingen en uitkomsten zijn in te zien op de zorgboerderij.

Sinterklaas
In overleg met Sinterklaas willen wij het dit jaar anders doen. Sinterklaas kwam tot de
conclusie dat alle cliënten 10 jaar of ouder zijn. Daarom willen wij graag 27 november
loodjes trekken voor surprises. Zaterdag 3 december zullen we het sinterklaas feest dan
zonder hem vieren, maar hopelijk met een goede opkomst. Zondag 4 december is de
boerderij gesloten om het feest te vieren met bewoner en kinderen / kleinkinderen.

Vakanties
In de vakanties werken wij met een ‘vast’ week programma. Als uw kind komt dan kan hier
rekening mee gehouden worden. Maandag keuze dag. Dinsdag sport en spel.
Woensdag onderhoud /welzijn. Donderdag knutsel activiteiten en Vrijdag voeding. We kijken wel naar het weer en de animo tijdens het programma of we de activiteit wel of niet
uitvoeren.

Wat zou je Willem en Ivonne willen zeggen?
Stel dat niet alleen u, maar uw kinderen ook iets tegen Willem en Ivonne (of het team). Zijn
we er altijd. Niet alleen tijdens de haal of breng momenten. Na de ouderavond en alle complimenten die wij kregen willen wij nogmaals benadrukken dat we open staan voor feedback.
Als Team staan wij klaar voor u en uw kind.

Belangrijke datum verder 2016
Spokentocht zal dit jaar gehouden worden op vrijdag 21 oktober. Deze avond zal starten
om 20.00 uur tot middernacht.
Sinterklaasfeest wordt Surprisemiddag 3 december. Informatie volgt nog.
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Herfstvakantie 2016
Zoals al eerder is aangegeven wordt er veel onderhoud gepleegd aan het bos de
komende weken.
Maandag: Keuze dag. De cliënten die willen kunnen helpen in het bos. Voor de anderen
wordt gekeken wat ze willen.
Dinsdag: Sport en Spel: Bingo bij slecht weer. Fietstocht bij goed weer. (neem je eigen
fiets mee)
Woensdag: Onderhoud en welzijn: Bos verder klaar maken voor de spokentocht.
Donderdag: Knutselactiviteit: Pompoenen snijden, spookjes maken
Vrijdag: Voeding: Overdag Happas Tappas in thema Spoken.
Om 20uur start de spokentocht!

Ouderraad
Vergader datum ouderraad 2016.
5 oktober en 16 november.
Mocht u belangstelling hebben of iets willen bespreken. U bent van harte welkom.

In het kort
- Dit is de achttiende nieuwsbrief.
- Wij zijn trots op de gerealiseerde verbeteringen.
- Elektrische systeem goedgekeurd is.
-Het bos wordt veilig gemaakt.
- In 2017 gaat de zorgboerderij 2
weken dicht.
- ouderavond was geslaagd.

- - Met elkaar komen we er
wel.

Datums voor in de agenda:


21 oktober spokentocht

- Wie heeft er nog ideeën?



- Opgeven voor activiteiten kan
via Ivonne 0648251096 of via
de mail:
info@onskinderparadijs.nl

27 november loodjes
trekken



3 december surprises

Een kind kan en mag zichzelf zijn in ‘Ons Kinderparadijs’

Wist u dat:

Ermerstraat 3
7845 TA Holssloot

Tel: 0591 564119 / 0648251096
Fax: 0591 564260



We trots zijn op de nieuwe
werkschuur.



Milan het goed doet op school.
Joost in Limburg veel gelopen
heeft.
Roy met plezier naar Hondsrug
college gaat.




Email: info@onskinderparadijs.nl
Website:
www.onskinderparadijs.nl




Bezoek onze website
www.onskinderparadijs.nl













Wesley goed kan sjoelen.
Nick 25 september .. Jaar geworden is.
Danielle, Martijn en Esmee straks
een mooie zelfgemaakte speelgoedkist hebben.
Angelique al haar meubels zelf
gemaakt heb.
Marc het gezellig vindt op de
boerderij.
Thijs nu vrijwilliger is.
Peter zijn handen uit de mouwen
steekt in het bos.
Safwan graag uitslaapt.
Brenda met haar gezin met plezier in hun nieuwe huis wonen.
Tim tot in zijn oren in het graan
zit.
Saffanie bij het rode kruis zit.
Roy H zijn eigen speakers aan
het maken is.



Henrico een echte topper is.
Jorian de vissen buiten voert op
dinsdag.



Willem blij is met alle hulp.





Bart de bijnaam Google heeft



Jesper aan het wennen is.
Mitchell ook met hout bezig
is.










Cesaro het leven duur vind.
Ivonne ontroerd was na de
complimenten op de ouderavond
Femke een weekendbaantje
heeft.
Tristan zich opgegeven heeft
voor de spokentocht.
Dylano met een vriendje naar
de spokentocht komt.
Yannick keuzes maken moeilijk vind.



Emiel ook aan het wennen is.



Rick zijn draai gevonden heeft



Rolf er niet zo vaak meer is.
Lianne zich weer aan het
team heeft toegevoegd.
Marvin en Justin al een tijdje
niet geweest zijn :(





Leon ook niet ………..



Wij iedereen bedanken
voor de steun en inzet de
afgelopen periode.



Dat u deze nieuwsbrief op de
website kan lezen.

