Nieuwsbrief
Zorgboerderij De Neeth
Zaterdagopening & naschoolse opvang
Sinds afgelopen 1 april zijn we ook op zaterdag
geopend. Drie kinderen maken al gebruik van de
dagbesteding op zaterdag. Marleen ten Haaff is per 1
april aangenomen om de zaterdagen te draaien samen
met Ellen. Op de maandagen en woensdagen bieden
wij ook naschoolse opvang.
Open dag
In februari hebben wij een succesvolle open dag
georganiseerd met naar schatting 200 bezoekers.
Deze overweldigende opkomst hadden wij niet
verwacht. Het was een geslaagde dag waarin wij
konden laten zien wat wij zoal bieden op de
zorgboerderij. Er was van alles te doen zoals een
rondleiding over het terrein, er werden marshmallows
gebakken, er was gelegenheid om een film te kijken
over de zorgboerderij onder het genot van een hapje
en drankje en er hing een tijdlijn van de oprichting
tot nu. Bezoekers kregen een, door deelnemers
zelfgemaakte, sleutelhanger mee naar huis als
aandenken. We willen iedereen bedanken wie heeft
bijgedragen aan deze mooie en succesvolle dag!
BBQ
Iedere zomer organiseren wij voor deelnemers,
stagiaires en vrijwilligers een gezellige BBQ. Dit jaar
wordt de BBQ gehouden op 9 juli vanaf 15:00 uur.
Graag even afmelden als je verhinderd bent
Nieuwe bewoners
Afgelopen maand hebben wij er twee nieuwe
bewoners bij gekregen. Roekie de duif en Snuffel het
konijn. We hopen dat ze een leuke tijd tegemoet gaan
bij ons op de zorgboerderij!

Juni 2019
Belangrijke mededeling!
Om onze kwaliteit en veiligheid te kunnen
waarborgen verstrekken wij géén medicatie
aan deelnemers als wij niet in het bezit zijn
van een aftekenlijst.
Personeel
We hebben een nieuw teamlid. Marleen ten
Haaff. Marleen komt ons versterken op de
zaterdag en donderdag.
Elcke Hinkamp is 7 mei bevallen van een
prachtige dochter Lune. Moeder en dochter
maken het goed.
Loes is in blijde verwachting, de baby wordt in
september verwacht. Loes gaat, als alles goed
gaat, 26 augustus met zwangerschapsverlof.
De contracten van Loes Lageschaar, Elcke
Hinkamp en Rianne Bulsink zijn verlengd.
Stagiaires
Het schooljaar zit er voor de stagiaires al weer
bijna op en dat betekent dat we binnenkort
afscheid zullen nemen van Minjon en Magda.
Jesse en Elcke blijven ons ook volgend jaar
nog versterken.
Zomersluiting
Het is al weer tijd om over de zomervakantie
na te denken. Wij zijn gesloten in week 33 en
34. De andere weken zijn wij gewoon voor
iedereen geopend. We gaan er samen een
mooie zomer van maken!

Bereikbaarheid
Wij zijn van maandag tot en met donderdag en zaterdag te
bereiken van 8 tot 17 uur op 06-82218480. We willen
iedereen verzoeken om informatie ten aanzien van ziekte,
afmeldingen, vervoer en alle overige vragen of mededelingen
via ons nieuwe nummer te laten verlopen. Uiteraard kunt u
ons ook op andere momenten een WhatsApp bericht sturen,
deze lezen we dan op voornoemde dagen

Agenda
10 Juni 2019

Zorgboerderij gesloten
i.v.m. Pinksteren

20 Juni 2019
HKZ audit

9 juli 2019
15:00 BBQ

Iedere maandag
Inloopspreekuur
11:00 tot 12:00

