Een kind kan en mag zichzelf in ‘Ons Kinderparadijs’

Nieuwsbrief

De dertiende nieuwsbrief alweer.
Wat hebben we een top zomer gehad.
Interessante informatie:
 Dit is onze dertiende
nieuwsbrief
 Digitale communicatie
 Ameland 2015
 Spokentocht
 Herfst en Kerstvakantie
 Activiteiten op de website
 Foto’s aangevuld op de
website
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Herfstvakantie en decemberactiviteiten 2014.
In de herfst vakantie op donderdag 16 oktober worden er in ons bos twee echte spokentochten georganiseerd.
Een voor de kinderen tot en met 12 jaar en later die avond nog een tocht voor iedereen
boven de 12 jaar.
Hierover ontvangt u zeer binnenkort een inschrijf formulier.
Verder staat er binnenkort op de website wat voor andere activiteiten er in de herfst
vakantie zijn.
Zaterdag 29 November zijn er wel weer zwarte pieten te zien in Holsloot.
Dan komt u toch ook?
13 December hebben wij de december viering dit
jaar op een andere locatie, daar ontvangen jullie
nog een uitnodiging voor.
Op 1 januari 2015 weer een nieuwjaarsduik in
Scheveningen ????
Wie gaat er mee ???
Team

Digitaal in 2015
De postzegels worden weer duurder en de techniek gaat met sprongen vooruit.
Daarom willen wij in januari starten met digitale communicatie.
Zodat wij de nieuwsbrief en alle inschrijfbrieven via de mail naar u toe kunnen sturen.
Dan kunt u ook via de mail reageren zodat wij dit in de planning kunnen verwerken.
Verder is het voor ons belangrijk dat als er een herindicatie plaatsvind wij daar zo spoedig
mogelijk een kopie van krijgen voor in het dossier.
Maar ook als u van zorgverzekering veranderd, of er een nieuwe I.D gemaakt is.

Klant tevredenheidsonderzoek maart jl.
Trots kunnen wij zeggen dat het gemiddelde cijfer dat u ons gaf een 8,5 was.
Fijn te horen dat u blij bent met onze flexibele mogelijkheden.
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Dansles gaat weer van start
Zondag 21 september 1e les na de zomervakantie.
Op de zondagmiddagen om de week van 2 tot 4 uur gaat Jecyntha weer dansles geven.
Wij hopen dat er voldoende animo voor is.
Tot 2 november dan zal Jecyntha met zwangerschapsverlof gaan en hopen haar dan begin
februari weer terug te zien.
De dansjes die de kinderen aanleren zullen in de voorjaarsvakantie op de bonte avond te
zien zijn.
Afgelopen jaar is er al flink geoefend en we zien dat de kinderen erg muzikaal zijn.

Ouderraad:
In de deel op het informatiebord hangt een formulier met foto’s van de ouderraadleden,
zodat u kunt zien wie dat zijn.
Daarop staan ook de vergaderdatums voor als u iets in te brengen heeft.
Afgelopen bijeenkomsten is er o.a. gesproken over klusweekend, zomervakantie, activiteiten buiten het erf, Ameland.
Het klusweekend, zomervakantie en ook Ameland geëvalueerd en alle komende maanden
door gesproken en besluiten genomen.
Zet u vast in uw agenda Vrijdag 13 maart ouderavond, een interactie avond om elkaar te
leren kennen en ervaringen uit te wisselen.
En in 2015 nog nader te bepalen zaterdag een familiedag zo spectaculair dat u met het hele gezin aanwezig moet zijn.
Van l.n.r
Heleen van Rijn
Reinalien Richters
Nicole Stokhof

In het kort:
- Dit is de dertiende nieuwsbrief.
- De verbeteringen gaan zowel
buiten als binnen verder.
- Ouderraad is zichtbaar op informatiebord.
- Ouderavond vrijdag 13 maart.
- Wij hebben in de zomervakantie
genoten.
- Wij kijken nu uit naar de herfstvakantie.

-In de zomervakantie weer
vele leuke activiteiten gehad.

-Datums voor in de agenda:


Donderdag 16 oktober
Spokentocht



Zaterdag 29 november
Pietendag

- Ryan heeft de website voorzien van alle foto’s.



Zaterdag 13 december
Decemberviering

- Vanaf nu weer 4x per jaar
een nieuwsbrief.



Vrijdag 13 maart
Ouderavond

-Week Ameland is geëvalueerd.
- 2015 weer naar Ameland?

- Decembermaand wordt
weer gezellig.
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Wij de nieuwe cliënten welkom
heten.
Roy een goed rapport had en
naar groep 7 is.
Michiel goed kan grasmaaien.
Quinten op Ameland gefietst
heeft.
Danielle en Martijn een dochter
gekregen hebben Esmee.
Nick het prima doet op school,
hij alweer 18 jaar wordt
Saffanie de skelterbaan af aan het
maken is.
Mark nat geworden is bij Drouwenerzand.
Onze accountant nog steeds
voor ons klaar staat.
Tim ook zijn best doet in de
sportschool.
Roy H graag op de skelters rijd.
Lianne deze zomer naar Italie
geweest is.
Greet Scholte ook dit jaar weer
heel veel werk verricht heeft.
Henrico genoten heb op Ameland.
Marnix alweer 17 jaar geworden
is.
Britt altijd lacht en deze erg aanstekelijk is.
Casper goed is in dansen.
Janno een vlieger de lucht in gekregen heb.
Willem met heel veel projecten
bezig is.



Mitchell hem daarbij helpt.



Alexander het liefst voetbalt.



















Janno zijn angst voor ballonnen kwijt is.
Cesaro bij wadlopen zijn
schoen verloor.
Ricardo veel fantasie heeft.
Ivonne weer oma geworden
is van Tessa, waar Levi de
grote broer van is.
Ilona goed kan tuinieren
Femke lief kan zijn voor haar
kleine vriendinnetjes Angel en
Devilin
Leroy graag komt als Tristan
er ook is.
Yannick en Léon altijd tegelijkertijd logeren op de boerderij.
Milan graag in bad gaat.
Jecyntha weer dansles gaat
geven tot aan haar zwangerschapsverlof.
Safwan vaak op de fiets naar
de boerderij komt.
Ryan de hele zomervakantie
op de boerderij is geweest.
Joost de vuurtoren van Ameland heeft beklommen.



Dylano goed cake kan bakken



Britney prachtig haar heeft.
Dave een mooi leerdoel op
Ameland had.
Dennis in Drouwenerzand
veel patat heeft gegeten
Dat u deze nieuwsbrief op de
website kan lezen.





