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Welkom bij een nieuwe nieuwsbrief!
Het is inmiddels alweer een dik halfjaar geleden dat de laatste nieuwsbrief van
Driestroomhuis In Nij Begjin is verschenen. Wij vonden het dan ook hoog tijd voor een
nieuwe nieuwsbrief waarin wij jullie meenemen in de nieuwe ontwikkelingen binnen ons
gezinshuis en waarin jullie een kijkje krijgen in de activiteiten die hier hebben plaats
gevonden. We hopen dat jullie het leuk vinden om mee te kijken en wij wensen jullie veel
lees en kijkplezier in deze nieuwsbrief.
Wegens de nieuwe privacywetgeving hebben wettelijke vertegenwoordigers toestemming
moeten geven voor het doorsturen van beeldmateriaal van de kinderen. Niet alle kinderen
hebben hier toestemming voor gekregen, daarom zijn een aantal kinderen op de foto’s
onherkenbaar gemaakt of buiten beeld gebracht.

Trampoline les
Alle kinderen in het gezinshuis mogen een sport uitzoeken. Dit jaar hebben Jason, Ramona,
Micheal, Joanne, Emmanuel en Diane gekozen voor Trampoline les bij Streetjump
Leeuwarden! Iedere donderdagavond gaan ze hier naar toe en leren ze de coolste kunstjes.
Hieronder een paar kliekjes van de trampolineles.

Andere activiteiten…
Felicia zit op paardrijles op de Menno manege in Burgum. Ook hebben de kinderen
afgelopen maanden verschillende activiteiten ondernomen die werden georganiseerd op
CBS Dûbel-Ien hier in het dorp. Emmanuel en Ramona hebben hier schaakles gekregen,
Joanne heeft lessen dansles en het zangkoortje gevolgd en Ramona en Jason gaan
momenteel naar theaterles en zijn aan het oefenen voor een film die ze gaan opnemen.

Vijversburgpark en Zwembad
Sinds het voorjaar hebben we voor de kinderen een abonnement voor het Vijversburgpark
en het zwembad de Sawn Doarpen in Giekerk. De kinderen zijn hier dan ook vaak te vinden
en zijn fanatiek bezig met baantjes zwemmen. Ze kunnen al 20 baantjes aan een stuk door
zwemmen. De grote openlucht glijbaan is ook een groot succes.

Leeuwarden Loop
De kinderen hebben weer hard getraind voor
de Leeuwarden Loop Kidsrun, wat een toppers,
ze zijn aan één stuk doorgelopen zonder rust.
Charlotte is met ze mee gelopen maar kon ze
niet bijhouden, zo snel waren ze!
Volgend jaar gaan we voor de run van 5km.

Seksuele voorlichting
In het kader van seksuele voorlichting hebben we dit
spel aangeschaft. Het heet: Seks is meer.. Ganzenbord.
Het is een educatief voorlichtingsspel met allerlei
vragenkaartjes. Met dit spel leren de kinderen de nodige
dingen over seksuele voorlichting en over wat
gepast en ongepast is op seksueel gebied.

Springkussen in de tuin!
Voor de verjaardagen van twee kinderen hadden we als verassing twee grote springkussens
op het erf. Ze waren hier de hele dag zoet mee. Een van de springkussens was voorzien van
een rodeostier waar de kinderen op konden zitten. Aan twee kanten kon er getrokken
worden aan de stier, de kinderen konden zo nèt echt rodeo rijden!

Ponycoaching
Op de dagbesteding dagen, woensdagmiddag, vrijdagmiddag, zaterdag of zondag wordt er
vaak ponycoaching gegeven door Charlotte. Voor het leren van vaardigheden in de sociaal- en
emotionele ontwikkeling zet Charlotte de pony Flame in. Paarden en pony’s zijn namelijk hele
goede spiegels. Ze laten je direct zien hoe je overkomt op hen.
Doelen waar wij aan werken tijdens ponycoaching zijn bijvoorbeeld:
-

Kunnen samenwerken/ spelen
Voor jezelf op kunnen komen, zonder een ander te kwetsen
De baas worden over angsten
Zelfvertrouwen hebben
Durven uitproberen (accepteren dat je soms fouten maakt tijdens het leren)
Balans vinden tussen emotioneel en rationeel reageren

Ook werken we aan persoonlijke leerdoelen, iedereen heeft zijn eigen leerproces. Hieronder
wat foto’s van wat we zoal doen tijdens ponycoaching.

Toppers!
Felicia heeft haar eerste dressuurproef gereden in het Driestroomhuis
en een winstpunt behaald!
We zijn met alle kinderen komen
kijken, wat deed ze het goed. We
zijn allemaal trots!

Lysanne heeft voor de eerste keer de
eerste keer de fiets-Elfstedentocht gefietst!
Jaap voor de 20e keer.

Jason de smurf!
Tijdens het dorpsfeest in Suwâld waren al de kinderen
echte smurfen. Op deze foto is Jason te zien als echte
smurf.

Polsstokspringen
We hebben een echte polsstok en de kinderen
en de kinderen kunnen hier dus over de slootjes
polsstokspringen. Ze kunnen het allemaal en
vinden het geweldig!

Tekeningen kinderen
Hieronder de tekeningen die de kinderen speciaal hebben gemaakt voor deze nieuwsbrief!

School
De kinderen zijn in het gezinshuis veel bezig met het maken van huiswerk. Ze werken het
meest aan de vakken waar zij moeite mee hebben. Hier in het gezinshuis begeleiden we ze
hierin en hebben we een speciaal programma “Junior Einstein” waar ze op kunnen werken
aan alle vakken. Alle kinderen hebben een eigen laptop waarop ze hun huiswerk kunnen
maken.
Alle kinderen zijn dit schooljaar over naar de volgende groep/klas! Ramona doet groep 8 nog
een keer over zodat zij volgend jaar hoger kan scoren op de CITO. Ramona wil heel graag
naar minimaal VMBO basis en wil hiervoor nog een jaartje goed leren.

Vakantie
Wij wensen jullie alvast een fijne zomervakantie! Jaap, Jannie en Elynne gaan samen met alle
7 kinderen op vakantie naar Bali. Ze gaan hier drie weken rond vertoeven.

