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Welkom bij een nieuwe nieuwsbrief!
In deze nieuwsbrief houden wij jullie op de hoogte van de recente gebeurtenissen en
activiteiten van de afgelopen periode. We zijn deze zomervakantie naar Bali geweest en we
vertellen jullie in deze nieuwsbrief in het kort wat we daar allemaal gedaan hebben en wat
we gezien hebben. Wat was het een ervaring!

Bali
Monkey forest
Het Monkey Forest in Ubud omvat een beschermd natuurgebied, dat voornamelijk bestaat
uit een dicht bos. Dit heuvelachtig oerwoud heeft een mysterieus en sprookjesachtig
voorkomen, en veel bomen hebben een heilige status. De bekendste bewoners van het
Ubud Monkey Forest zijn natuurlijk de talloze tamme apen. Volgens de meest recente telling
wordt het park bewoond door ruim 600 makaken, die in vijf verschillende groepen leven. De
dieren zijn overdag het actiefst, en omdat ze niet bang zijn voor mensen kunnen ze
schrikbarend dichtbij komen. Zeker wanneer je eten bij je hebt moet je goed op je spullen
letten, want de apen zijn brutaal genoeg om je zakken af te tasten of er met je tas vandaar te
gaan. In het Monkey Forest liggen drie hindoeïstische tempels, want de apen en het bos
spelen een belangrijke rol in het spirituele leven van de lokale bewoners.
Op deze pagina’s volgen foto’s van ons bij de apen tempel en in het monkey forest!

Vulkaaneiland
Bali is een vulkaaneiland, we hebben dan ook
een echte vulkaan gezien en zijn op een
vulkaanstrand geweest, daar was het zand
helemaal zwart!
Het was een hele bijzondere reis, we hebben
voor alle kinderen een fotoboek gemaakt met
vastgelegde herinneringen.

Houtsnijfabriek
We zijn bij een houtsnijfabriek geweest.

Prachtige fonteinen op Bali!

Rijstvelden
Bali bestaat voor het grootste deel uit rijstvelden en plantages. Het zachte klimaat, de lokale
bergmeren en de vruchtbaarheid van de grond maken het eiland zeer geschikt voor
rijstwinning. De lokale eilandbewoners gebruiken al eeuwenlang dezelfde manier om de
velden van water te voorzien. De structuur van het landschap is hierbij het belangrijke
aandachtspunt. De rijstvelden op Bali worden opgebouwd in terrasvorm, zodat er
verschillende niveaus ontstaan. Die niveauverschillen zorgen voor een uitstekende irrigatie,
doordat het water van het ene veldje naar het andere stroomt. De rijst kan hierdoor goed
kiemen en verder rijpen tot de oogst op de mooie, groene velden.

Markt
Iedere ochtend tussen zes en negen uur is er een lokale markt midden in het centrum van
Ubud waar ze vers fruit, groenten, vis, kruiden en bloemen verkopen. Het is een prachtige
authentieke markt waar je het pure Balinese leven proeft. We hebben hier ook heerlijk uit
een verse kokosnoot gedronken!

Verhaaltjes en tekeningen Bali
Hier volgen verhaaltjes en tekeningen van de kinderen over hoe zij de vakantie op Bali
vonden:

Jarigen!
Jannie en Joanne zijn jarig geweest! Op Joanne haar verjaardag hebben we leuke spelletjes
gedaan en ze heeft haar kinderfeestje gehouden in het Vijversburgpark, hier hebben ze een
speurtocht gedaan, ook hadden ze een high tea.
Voor Jannie haar verjaardag zijn we uit eten geweest bij wokrestaurant de E10.

Dagbesteding
Tijdens de dagbesteding hebben we ons de afgelopen tijd bezig gehouden met het maken
van allerlei verschillende kransen. Hieronder zie je een bloemenkrans van Hortensia’s, een
bloemstukje en een krans gemaakt van sierappeltjes.

Taekwondo
De kinderen kregen een les Taekwondo van de vader van Ilja. Taekwondo is een stijlvolle en
veelzijdige zelfverdediging-vechtsport. Taekwondo betekent letterlijk ‘manier van de voet en
de vuist‘, maar het accent ligt op de voeten en de benen. Taekwondo leent zich dan ook
uitstekend voor het verbeteren van de lichamelijke conditie én het zelfvertrouwen.
Taekwondo kent verschillende onderdelen, waarin je zowel fysiek als mentaal oefent om
jezelf te verbeteren.

Wist je dat…

-
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Emmanuel gaat sinds dit schooljaar naar het VSO;
Diane loopt stage bij Wurksjop in Burgum, ze gaat hier zelf op de fiets heen;
Ramona doet groep 8 over en zit in een VMBO klas;
Hester heeft een educatief programma gemaakt voor de dagbesteding, deze staat vol
met allerlei activiteiten;
We hebben al lootjes getrokken voor kerst;
We hebben een menu lijst waarop voor ieder kind hun favoriete gerecht staat, we
houden er rekening mee dat we alle gerechten iedere maand een keer eten;
We hebben de communicatiekoffer aangeschaft. De inhoud van de
Communicatiekoffer heeft als doel handvatten en tips te bieden om de
communicatie aan te gaan met kinderen die het op dat gebied erg moeilijk hebben.
Het ondersteunt gericht bij het communiceren. De koffer bevat naast een helder
geschreven handleiding, 7 hulpmiddelen (de praatwekker, het praatdoosje, de
praatmeter, de gevoelenskaart, het stille mondje, de praatdomino en de praatkaart)
en 19 communicatiehulpbladen (stappenplannen gericht op de communicatie);
Iedere maand hebben we een kinderoverleg, tijdens dit overleg bespreken we allerlei
belangrijke thema’s en onderwerpen en is er ruimte voor eigen inbreng van de
kinderen;
Twee keer per week gaan de kinderen
hardlopen, een aantal kinderen doen dit
zelfstandig en houden een recordlijstje
bij;
In februari gaan we op vakantie, waar
we naar toe gaan is nog een verassing!

