ONS
KINDERPARADIJS

Een kind kan en mag zichzelf in 'Ons Kinderparadijs'’

Nieuwsbrief
Interessante informatie:
 Dit is onze eerste
nieuwsbrief
 Onze nieuwe website is
bijna klaar voor nieuwe
foto’s
 Het ruim kan bijna in
gebruik genomen worden.
 Ivonne is begonnen aan
een cursus van Zorgboerderijen Drenthe

November 2009

De eerste nieuwsbrief.
Vanaf heden zullen wij regelmatig nieuwsbrieven rond sturen.
Dit lijkt ons een leuke manier om de kinderen en hun ouders/verzorgers,
maar ook andere mensen die belangstelling tonen op de hoogte te brengen
van nieuws van ‘Ons Kinderparadijs’.
Wij stellen het dan ook zeer op prijs als u ideeën voor de nieuwsbrief heb
deze aan ons door te geven.

Verbouwing

 Thema is feestdagen.
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Wij zijn nu een jaar bezig om de boerderij gezellig te maken.
Beneden zijn er nieuwe kozijnen in gegaan met openslaande ramen om te
kunnen ventileren.
Nu nog even hard werken om Het
Ruim (de ruimte tussen de voordeuren)
voor de feestdagen gezellig te maken.
Wij streven ernaar om de kerst knutsels te kunnen maken in het ruim.
Het gaf de laatste weken dan ook wel veel rommel omdat de ruimtes vol gebouwd waren.
Gelukkig hebben de kinderen zich toch prima weten te vermaken.
Er is de laatste weken door vele mensen hard gewerkt zoals jullie wel gezien
en gehoord hebben.
Er zitten ieder weekend meer
dan 10 personen rond de tafel
om te eten.
Dit zal nog wel vaker voorkomen, dit jaar.
Dus nog even volhouden en dan
kunnen wij gebruik maken van
Het Ruim.
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Website
De nieuwe website hopen wij voor de feestdagen in gebruik te kunnen
nemen.
Pas dan kunnen wij er nieuwe foto’s opzetten.
Deze nieuwsbrief zullen wij er in vermelden voor mensen die geïnteresseerd zijn, in het wel en wee op de zorgboerderij.
Ook daar zal wekelijks de afgelopen week beschreven worden en de activiteiten voor de komende week op staan.
En natuurlijk ook uitspraken die de kinderen maken, of vertelde moppen.
Ja jullie lezen het goed, nieuwe en mooie veranderingen zijn opkomst.
Je kunt van
kinderen heel
veel leren,

December 2009

bijvoorbeeld
hoeveel geduld
je hebt.
(Franklin P.
Jones)

Willem en Ivonne hebben nog even tijd nodig om alle kamers in
orde te maken.
Daarom hebben wij de
Sint gevraagd om dit
jaar onze boerderij
niet te bezoeken. Dat
kan niet hoor de Sint
in het zaagsel.
Maar dit betekend niet
dat het niet gezellig zal
worden.
Alle dagen kunnen de
kinderen gewoon komen logeren en spelen.

Alle kinderen van ‘Ons
Kinderparadijs kunnen
een uitnodiging verwachtten om op
Woensdag 23 december naar de zorgboederij te komen.
Daar zullen wij een
gezellige middag hebben en gezamenlijk
eten.
Na afloop kunnen ouders/verzorgers hun
kind ophalen, waar een
kop koffie met iets lekkers voor klaar staat.
Dit geeft hen de gelegenheid om andere
ouders te ontmoeten.
Zet deze datum vast in
jullie agenda.

De uitnodiging komt
later.
In de kerstvakantie
zijn jullie ook welkom, als je al datums
heb dat je kom geef
ze even door voor in
de agenda.
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Tevredenheidsonderzoek.
In januari 2010 zullen
wij de kinderen maar
ook hun ouders/
verzorgers vragen om
een lijst in te vullen.
Dit om te kijken of wij
de samenwerking kunnen verbeteren.
Wij willen weten of
dat zorgboerderij ‘Ons
Kinderparadijs’ aan

jullie verwachtingen
voldoet of dat er zaken anders kunnen.
Deze formulieren zullen wij samen door
spreken en afspraken
over maken.
Wij zijn benieuwd naar
jullie reacties.
Maar als er iets is wat

jullie/ u vind dat veranderd kan worden
wacht daar niet mee
tot januari, maar vertel
het ons.
Dan kan er direct iets
meegedaan worden.

Als het ongeluk

Het jaar 2010

in een klein

In de voorgaande rubrieken hebben jullie al
één en ander kunnen
lezen.

Een echt feestjaar zal
het worden.
Willem en Ivonne zullen twee keer Opa en

Oma worden.
Op maandag 5 juli zijn
zij ook nog eens 25
jaar getrouwd.
Het weekend van 3 en
4 juli zal er geen logeerweekend zijn .
Er zal een groot feest
zijn dat weekend.
Jullie zullen te zijner
tijd een uitnodiging
krijgen.

In het kort:
-Dit is de eerste
nieuwsbrief.
-De verbouwing is in
volle gang.
-Het ruim zal zo snel
mogelijk in gebruik
genomen worden.
-De website zal rond
de feestdagen geüpdate worden.

-Zet 23 december in
jullie agenda voor een
gezellige samen zijn.
-In januari krijgen jullie
een lijst met vragen dit
om jullie tevredenheid
te toetsen.
-In 2010 wordt het
een feestjaar.
-3 en 4 juli zal een

feestweekend zijn
waarin kinderen onder
begeleiding van hun
ouders/verzorgers een
uitnodiging voor krijgen.
-Er staat een lijst met
wist je dat…..
Weet jij aanvulling laat
het ons weten.

hoekje zit, zit
geluk dan in de
rest
(Loesje)

Een kind kan en mag zichzelf in ons kinderparadijs

ZORGBOERDERIJ
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Wist u dat:
Ermerstraat 1&3
7845 TA Holssloot
Telefoonnummer: 0591 564119
of 06 48251096

Tel: 0591 564119 / 0648251096
Fax: 0591 564260
Email::info@onskinderparadijs.nl
Website:www.onskinderparadijs.nl
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Onze rode kater Tijgertje
nog steeds vermist is.
Selena het geweldig vindt bij
haar verzorg paard Stalenca.
Nick graag iets maakt van
mecano.
Melanie het leuk werken
vindt in de trimsalon.
Bep het gelukkig niet erg
vindt om te strijken
Happy, Sparky en Nadja hun
jaarlijkse prik hebben gehad.
Michiel werken in de tuin
fijn vindt.
Mitchell goed met paarden
om kan gaan.
Wij bijzonder blij zijn als wij
van vrienden en familie uit
het westen hulp krijgen.
Willem nog steeds herstellende is van zijn operatie
Ivonne deze nieuwsbrief
maakt.
Frans een prachtige blokhut
gebouwd heeft. .




















Wij benieuwd zijn hoe
het met Marco gaat.
Marcel van FOM bouw
en renovatie uit Lelystad
een toffe gozer is.
Charrisa nieuwe vriendinnen heeft op Rijnhove.
Dylan niet kan wachten
tot hij weer mag komen.
Wij steeds meer cavia’s
en konijnen krijgen.
Sadaq alweer 7 jaar geworden is.
De kippen geen eieren
meer leggen.
Er veel mensen langs komen om te helpen.
Onze accountant ons erg
goed helpt.
Er nog steeds spelletjes
en ander materiaal geschonken wordt.
Er iedere dag bijzondere
dingen gebeuren.
De website bouwers
hard werken, om deze
weer te kunnen update.
Wij jullie een heel gezellig sinterklaasfeest toewensen.
Dat als u deze nieuwsbrief niet meer wil ontvangen één telefoontje of
mailtje voldoende is.

