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In de kerstvakantie zullen wij zoals eerder aangegeven de maandagen
keuzedag, op dinsdag sport en speldag, op de woensdagen onderhoud en
welzijnsdag, en donderdagen knutseldag de vrijdagen voedseldag.
Het weekend 30 en 31 dec 2016 zal staan in teken van afsluiten 2016.
Het weekend van 7 en 8 januari 2017 zullen er weer sport en spel
activiteiten zijn.
Namens ons hele team wensen wij iedereen een

In ‘t kort
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gezellig en gezond 2017 toe.
Wees voorzichtig met vuurwerk

Wist u dat?
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tot ziens op de Zorgboerderij!
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Spokentocht 2016.
Het was een geslaagde herfst vakantie, met leuke activiteiten.
Vrijdag 21 okt was het weer bar en boos waardoor we de spokentocht 24 uur moesten
verzetten.
Zaterdag alle verregende onderdelen die al klaar waren weer opnieuw opgebouwd nu met
veel beter weer, zelfs de zon liet zich zien.
Door het verzetten van de spokentocht werd er druk gezocht naar vervangende spoken
omdat er spoken waren met eerder gemaakte afspraken die zaterdag. Ook iedereen laten
weten dat het verzet was waardoor er nog extra aanmeldingen binnen kwamen.
Wij kijken terug op een mooie tocht, en vele complimenten van spoken en de lopers van de
tocht.
Gelukkig is de maan gevonden en
zien we hem elke avond aan de

De eerste belangrijke datum in 2017
Zondag 22 januari De nieuwjaarsviering.
Door het succes van de vorige nieuwjaarsviering willen wij op zondag 22 januari van 17.00
tot 19.00 uur een lopend buffet houden. Het is de bedoeling dat iedereen die komt ,zijn
eigen specialiteit maakt en mee brengt. Een gekleurd geheel van hapjes. Tijdens het buffet
kunt u met andere ouders praten onder genot van een hapje en een drankje. Voor drank
wordt gezorgd.
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2016
In 2016 hebben we vele projecten gehad. Zoals het drainage systeem aan leggen, een
schuur bouwen en een nieuw kippenhok. De bestrating opnieuw en aanvullend leggen.
Grote stappen in de verbeteringen van erf en boerderij gemaakt.
Vele handen hebben geholpen om projecten te begeleiden en af te maken.
En we zullen de komende tijd de laatste grote projecten afronden.
Daarna zal er binnen de boerderij kamers gebouwd en verbeterd worden, maar ook nog
een badkamer.
Nu er een nieuw dak op de boerderij geplaatst is blijft het warm en droog.
Ook bij de dieren verblijven zijn er grondige verbeteringen aangebracht.
Een jaar waar we met trots op terug kunnen kijken met zijn allen.
In 2017 zullen we verbeteringen zeker doorvoeren.
In de begeleiding is er een cliënt volg programma aangeschaft.
Op dit moment zijn wij er in aan het oefenen om in Januari dagelijks te gaan gebruiken.
Zodra wij het systeem beter kennen krijgt u ook inloggegevens om zo de ontwikkelingen
en het werken aan de leerdoelen van uw kind te kunnen volgen.
In dit systeem zullen wij in februari/maart de evaluatie gesprekken direct vastleggen.
Toch hopen wij dat het contact zoals het nu is behouden blijft. Korte lijntjes met open en
eerlijke communicatie.
Bij breng en haal momenten even kort overdracht en bij vragen telefonisch contact.

Ouderraad
Vergader datum ouderraad 4 januari 2017.
Hierin zullen de vervolgdatums besproken worden.

In het kort
- Dit is de negentiende nieuwsbrief.

- Dames zijn druk bezig met het
jaarverslag.

Datums voor in de agenda:

- Wij zijn trots op de gerealiseerde verbeteringen.

- Maar ook met Zilliz het cliënt
volg systeem onderzoeken.
- Uitnodiging voor de nieuwjaarsviering volgt.

Na 4 januari is het jaaroverzicht
weer aan de orde. En zullen de
datums van activiteiten 2017
bekend gemaakt worden.

- We zijn blij met ons nieuwe
dak.
- Het drainage systeem werkt er
zijn minder plassen water na de
regen.

- Met elkaar komen we er wel.
- Wie heeft er nog ideeën?



22 januari 2017
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Wist u dat:

Ermerstraat 3
7845 TA Holssloot



We trots zijn op de nieuwe dak.



Milan erg muzikaal is.
Joost het naar zijn zin heeft bij
Terra college.


Tel: 0591 564119 / 0648251096
Fax: 0591 564260
Email: info@onskinderparadijs.nl
Website:
www.onskinderparadijs.nl






Bezoek onze website
www.onskinderparadijs.nl













Roy de baard in de keel heeft.
Wesley sinterklaas surprise leuk
vond.
Nick in het nieuwe jaar meer tijd
krijg.
Danielle, Martijn en Esmee op de
donderdag er gezellig zijn.
Angelique de kerstpakketjes gemaakt heeft.
Marc in december druk gehad
heeft.
Thijs het steeds gezelliger vind.
Peter geholpen heb met de
kerstverlichting.
Safwan er al een tijdje niet geweest is.
Brenda samen met Angelique
kussens aan het naaien is.
Tim het altijd druk heeft.
Saffanie de nachten bij het glazenhuis het rode kruis bij gestaan
heeft.
Roy H naar een andere school
gegaan is.
Henrico ook geduld heb voor
een bordspelletje.



Michiel hard werkt ook op
het erf.



Jesper muziek geweldig vindt.



Mitchell allround is.
Cesaro het goed doet op
school.
Ivonne blij met de vele handen hulp.








Dylano ook jarig geweest is.
Yannick een leuke stage plek
heeft.



Noël aan het wennen is.
Rick elke woensdag en elk
weekend komt.



Rolf gelukkig is met zijn Vera.



Lianne weer geopereerd is.
Marvin en Justin niet kunnen
wachten tot de herindicatie
geregeld is.
Leon nog steeds niet geweest
is.








Dave niet van griezelen houd.



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



Jorian zijn stage soms saai vindt.
Willem het moeilijk vond om toe 
te kijken bij het dak.



Bart goed kan voetballen.



Femke jarig geweest is.
Tristan spokentocht niet eng
vond.

Dat u deze nieuwsbrief op de
website kan lezen.

