Nieuwsbrief 2017
Het is inmiddels alweer december en we hebben met z’n allen
weer leuke dingen gedaan!
Zo zijn er 2 nieuwe gezichten te bewonderen in het gezinshuis in Suwâld.

Gezinshuis In nij Begjin stelt twee nieuwe gezichten voor
Ten eerste willen wij aan u voorstellen Jason.
Samen met de andere kinderen maakt Jason het gezin compleet.
Jason houdt van gezelligheid en begint steeds meer zijn draai te
vinden in het gezin en in het huis.

Ten tweede stellen wij onze nieuwe stagiaire voor, genaamd
Melvin Dol.
Melvin komt uit Holwerd en doet de opleiding
maatschappelijk zorg.
Door het CIOS diploma kan Melvin de kinderen in het
gezinshuis stimuleren en motiveren te gaan sporten.
En het begin is er al.
De eerste voetbaltrainingen voor de kinderen zitten er
alweer op bij de plaatselijke sportvereniging.
Alle 6 de kinderen zijn enthousiast en hebben fanatiek
meegevoetbald. We zijn ook in training met de kinderen om
deel te nemen aan de Loop Leeuwarden.

Activiteiten
In de tussentijd zijn er natuurlijk weer een paar leuke uitjes geweest.
Zo zijn wij naar de Admiraliteitsdagen in Dokkum en Monkeytown Leeuwarden
geweest en hebben we mee gedaan aan de spokentocht in Bergum. Ook zijn
we begonnen met voetbal trainen bij Sportvereniging Suwâld.
Admiraliteitsdagen
De admiraliteitsdagen in Dokkum waren fantastisch voor de
kinderen. Ze hebben genoten van een dagje uit. En hebben
gezien wat er allemaal te beleven viel in Dokkum.

Monkeytown
In eerste instantie was het de bedoeling om naar het maisdoolhof te gaan in
Stines.
Na lang zoeken in de auto besloot Melvin om naar Monkeytown te gaan.
Joanne, Ramona, Jason en Emmanuel hebben zich hier prima vermaakt.
Emmanuel was een groot huis met een bunker aan het bouwen.
Terwijl Jason wat rond rende en alle dingen wou gaan doen binnen
Monkeytown.
Joanne en Ramona gingen de gekste dingen samen doen.
Andersom op een rollerband en dan op de rug belanden.
Wat hebben de kinderen toch gelachen tijdens dit uitje!
Volgende keer maar een ander maisdoolhof opzoeken.

Voetbaltraining sv Suwâld
We hebben besloten dat niet alle zes de kinderen gaan voetballen. Na de
winterstop gaan er een aantal kinderen voetballen bij sv Suwâld. Alle kinderen
hebben wel een aantal proeftraining mee mogen draaien een daar zijn we de
voetbalclub zeer dankbaar voor. Hieronder vindt u de actie foto’s van onze
toppers!

Spokentocht
Wat hing er een gespannen sfeertje voor het
vertrekken van huis richting Bergum. Samen met
Melvin durfden Ramona, Diane, Emmanuel, Micheal
en Jason het aan om de tocht te gaan lopen. In het
groepje waar wij waren ingedeeld, hadden wij toch
echt wel de stoerste kinderen. (Bijna) alle meiden
moesten huilen in het groepje, maar onze bikkels
gaven nergens om. Diane had zelfs nog een hele
speciaal taak. Diane moest aan elke spook een
planeet vragen en alle planeten te verzamelen om
aan het einde het heelal goed te leggen.

Zwemdiploma’s
Met trots mogen wij vertellen dat Diane en
Emmanuel beide zijn geslaagd voor het hoogst
haalbare zwemdiploma. Door deze
fantastische prestatie werden Diane en
Emmanuel getrakteerd op een patat en een
snack.

Lampioenentocht
De lampioenentocht was voor iedereen weer
fantastisch. De kinderen hebben veel snoep
opgehaald voor in het huis. Gelukkig wordt hier niet
veel gesnoept en zit de snoep pot nog helemaal vol.
En het snoep dat opgegeten is, is er inmiddels ook
alweer afgetraind door de intervaltrainingen die we
doen.

Sinterklaas
Gelukkig zijn al onze kinderen weer super lief geweest en loopt sinterklaas niet
stilletjes lang ons gezinshuis voorbij! Sint en piet hebben uitstekend hun best
gedaan om ook dit jaar de kinderen weer goed te verwennen.

En bij sinterklaas hoort natuurlijk ook
surprises maken. De kinderen hebben
van stoomboot tot het grote boek van
sinterklaas gedacht om leuke surprises
te maken.

Diamantpainting
De nieuwe hype Diamantpainting is ook bij onze kinderen niet achtergebleven.
Zo maken de kinderen de mooiste creaties met behulp van gekleurde steentjes
en een lijm-pen.

WIST U DAT….
Onze kinderen eigenlijk bij de politie werken.

En ook nog eens bij de brandweer.

Jaap en Jannie hebben een zware tijd achter
de rug na het heen en weer reizen van
Suawoude – Amsterdam.
Hopelijk krijgen zij nu ook hun verdiende en
oh zo gegunde rust.
En wensen wij, de kinderen en werknemers
Jannie veel sterkte toe met het herstel!

Driestroomhuis In Nij Begjin wenst u allen fijne kerstdagen en een gelukkig
2018 toe.

