
 

Nieuwsbrief 
Voor jullie ligt de nieuwsbrief van de afgelopen maanden. In deze brief worden jullie op de hoogte 

gehouden van de nieuwtjes en activiteiten die worden georganiseerd door het Driestroomhuis ‘ In Nij 

Begjin’. Wij wensen jullie veel leesplezier! 

Uitje! 
Begin september zijn wij op uitnodiging van de stichting ‘het vergeten kind’ een dag naar het 

pretpark Slagharen geweest. De kinderen vonden het allemaal erg spannend maar hadden er erg veel 

zin in! Wij werden door een grote dubbeldekker bus opgehaald. De busreis was een heel avontuur 

voor de kinderen. De dag in het pretpark is zeer goed verlopen. Het weer zat mee en de kinderen 

hebben zich erg goed weten te vermaken. Zelf Jannie, die al jaren niet in een achtbaan durft heeft 

haar angsten overwonnen en is met Hendrik in de achtbaan over de kop geweest,  

 

Nieuws! 
Vanaf september hebben we een nieuwe 

Woensdagmiddag activiteit. Elke Woensdag middag 

komt Marlinda de lekkerste taarten bakken met de 

kinderen. Iedere week is er een kind dat de hoofdrol in 

het bakken heeft. De rest mag mee helpen en natuurlijk 

ook de gebakken taarten proeven! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uitje! 
De kinderen zijn naar Groningen geweest om in kopen te doen bij de Primark. Iedereen heeft een 

aantal kleding setjes gekregen. Allemaal zijn ze klaar voor de winter! En omdat het winkelen enige 

inspanning kost, moesten wij even bijtanken bij de pizzeria. Iedereen heeft een heerlijke pizza 

gegeten!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wist je dat? 
Emmanuel zijn moeder soms op vrijdag op bezoek komt 

en de lekkerste baksels bakt? Wanneer Emmanuel zijn 

moeder op bezoek komt vinden zij het leuk om lekkere 

dingen te bakken. Vaak krijgen deze baksels een gezonde 

draai. Dit maakt het lekker en gezond! Emmanuel geniet 

van de aandacht die hij krijgt en hij vind het geweldig om 

lekkere baksels te bakken. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nieuws! 
Op maandag 3 oktober zijn de kinderen begonnen met het zwemprogramma genaamd: de 

Superspetters. In deze zwemles zwemmen alle kinderen voor een diploma. Zo zwemt Emmanuel voor 

zijn A diploma,  Micheal voor zijn B diploma en Diane en Ramona voor hun C diploma. Dit alles gaat 

met echte zwemflippers, een duikbril en een echte Superspetters zwemmuts op! De zwemlessen 

gaat tot nu toe erg goed. De meester is erg tevreden over hoe de kinderen zwemmen. 

 

Activiteit 
Vorige week zijn we begonnen met knutsel werkjes voor de herfst. We hebben eerst van kastanjes en 

eikels herfstpoppetjes gemaakt. Zondag 9-10 hebben we van wol en karton egels gemaakt, en 

vandaag 28-10 hebben we het project egels afgemaakt, wat zijn prachtig geworden! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Herfstvakantie 
In de herfstvakantie was het een gezellige drukte. Sommige kinderen zijn uit logeren geweest en 

andere kinderen hebben hun vakantie op het huisgevierd. Emmanuel is uit logeren geweest en heeft 

een aantal leuke activiteiten gedaan. Zo is hij onder anderen naar het treinmuseum en naar de MC 

Donalds geweest. Diane is naar het vakantiepark Robbenoord geweest in Lauwersoog, ze heeft daar 

lekker gespeeld en geknutseld. Ramona heeft gespeeld met Kris en is wezen wokken, wow wat zijn 

we jaloers.  

 

Ook heeft Ramona zelf haar kamer verbouwt dit vindt ze erg leuk om te doen en heeft ze er leuke 

ideeën over. Ramona heeft zelfs de andere slaapkamers gestyled. 

 

Micheal heeft een prachtig bezoekje gebracht bij oma en andere familie leden. De tante van Micheal 

heeft een prachtige sleutelhanger gemaakt voor Micheal, hier is hij erg blij mee! 

 

De sportieve Hendrik heeft het druk gehad met voetballen. Zo voetbalt hij tegenwoordig mee in het 

tweede van Suwald. Daarnaast voetbalt hij nog bij Blauw – Wit in Leeuwarden. Als Hendrik de 

overstap maakt naar Suwald mag hij in het tweede van Suwald spelen. Als dit allemaal goed gaat en 

Hendrik ontwikkeld zich nog wat meer, mag hij zo nu en dan ook meedoen in het eerste. Dit lijkt 

Hendrik heel erg leuk!  

 

Als afsluiter van de herfstvakantie zijn Jannie en Eynne samen met alle kinderen naar Sanjes Fertier 

geweest hier hebben de kinderen zich goed vermaakt. Klimmen, klauwteren, voetballen en bouwen. 

Zo hebben we echt prachtige huizen en kastelen gemaakt. Wat een teamwork! Ook hebben we een 

mooi bezoek gebracht aan de dieren van Sansjes Fertier. De kinderen vonden bijna alle dieren leuk, 

behalve de kameel, die was te groot.   

Nieuws! 
Onze stagiaire Ilona is verhuisd in de Herfstvakantie. Samen met het hele gezin zijn we op visite 

geweest met een mooi bos bloemen. De kinderen vonden het erg leuk om Ilona haar nieuwe huisje 

te mogen bewonderen.  

 

 



 

 

 

Wist je dat? 
Emmanuel sinds de eerste week na de herfstvakantie 4 hele dagen naar school gaat? Hij doet het zo 

ontzettend goed op zijn nieuwe school dat zijn juffen hem graag meerdere dagen zien.  

Hendrik is na de herfstvakantie begonnen met zijn stage. Hij loopt tweemaal in de week stage bij de 

Poeisz en een dag in de week bij de Bosgra. Dit zijn twee heel verschillende sectoren maar vind het 

beide erg leuk! Bij de Poeisz vult hij de vakken met producten en bij de Bosgra staat hij op de 

werkzaal. Hier helpt hij met de reparaties van bos maaiers en kettingzagen. 

Tot slot 
Midden Oktober hebben wij bezoek gehad van de Inspectie jeugdzorg en het IGZ. (Inspectie 

gezondheidszorg) Wij kunnen u het heugelijke feit mededelen dat wij op alle 15 onderdelen goed 

hebben gescoord. 

Wij hadden natuurlijk al verwacht dat het rapport ruim voldoende zou zijn, maar toch is het een 

mooie bevestiging voor het mooie werk dat wij verrichten. 

Dit was de nieuwsbrief van de afgelopen maanden. Wij hopen dat jullie het leuk vonden om te lezen! 

Jullie zien spoedig een nieuwe nieuwsbrief tegemoet. 


