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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 vertellen jullie in deze nieuwsbrief in het kort wat
we allemaal beleeft en gedaan hebben. Veel leesplezier!

Feestdagen
Sinterklaas
Sinterklaas is samen met zijn Pieten hoogstpersoonlijk bij
ons in huis langs geweest. We hadden mooie slingers
geknutseld waarmee we het huis en de tuin hebben
versierd om hem goed te kunnen ontvangen. We vonden
het wel een beetje spannend, maar iedereen was lief
geweest dit jaar. We hebben daarom een mooie, nieuwe
skelter gekregen waar we met z’n tweeën op kunnen
skelteren!

Kerst
Voor kerst hadden we met iedereen lootjes getrokken. We hebben allemaal een surprise en
een gedicht gemaakt voor degene die we hadden getrokken. Op tweede kerstdag hebben
we lekker bij Lysanne gegeten en hebben we kerst gevierd. We hoefden eindelijk niet meer
onze geheimen te bewaren over wie er op jouw lootje stond. Het was heel erg gezellig. We
zijn allemaal erg verwend met een mooie surprise en veel cadeaus!
Natuurlijk hebben we ook met elkaar de kerstboom
versierd en het huis gezellig gemaakt. Hier volgen een
aantal foto’s van de gezellige dagen.

Oud en Nieuw
Op Oudejaarsdag zijn we in het dorp bij het Carbid schieten wezen kijken, wat een harde
knallen! We moesten onze oren goed dicht houden.
Ook hebben we allemaal een oud&nieuw interview gedaan. Hierin hebben we dingen
opgeschreven over wat we bijvoorbeeld de leukste momenten van 2019 vonden en wat
onze goede voornemens zijn voor 2020.
In de avond hebben we spelletjes gespeeld, televisie gekeken, een dutje gedaan en mochten
we kijken bij het vuurwerk afsteken.

Sporten
Taekwondo
In de vorige nieuwsbrief had u al het volgende
kunnen lezen over Taekwondo: Taekwondo is
een stijlvolle en veelzijdige zelfverdedigingvechtsport. 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.
In november en december hebben we een aantal
Taekwondo -proeflessen gevolgd bij de vader van
Ilja. Omdat we dit zo leuk en interessant vonden hebben we ervoor gekozen om in januari te
beginnen met de echte lessen! We hebben zelfs een eigen pak en materialen! We leren
onder andere tools en om met elkaar te sparren, zo wordt het “vechten” binnen taekwondo
genoemd. En als je de zaal binnenkomt, moet je de zaal eerst groeten door een korte
buiging.

Trampolineles
Voor de kerstvakantie hebben we de laatste trampolineles gehad. We hebben in een jaar
heel veel gave stunts mogen leren. Zo kunnen een aantal kinderen helemaal zelf de
achteruitsalto en nog veel meer stoere dingen. We hebben van juf Esmeralda zelfs allemaal
een certificaat gekregen omdat we zoveel geleerd hebben.

School
De Cito-toetsen zijn begonnen, spannend! Als we thuis zijn, zijn we hard aan het oefenen
voor de Cito en we worden er steeds beter in. Ramona en Jason zitten allebei in groep 8 en
gaan volgend jaar naar de middelbare school, voor hen dus extra spannend. Zij zijn zelfs al
naar het Liudger in Burgum geweest om open lessen te volgen en kennis te maken met de
nieuwe school en de vakken die ze daar zullen krijgen. Ze hebben hier proefjes gedaan met
scheikunde, door een microscoop gekeken en ze kunnen zelfs al een paar woordjes Frans
spreken.
Joanne heeft op school een aantal weken trompetles gevolgd en heeft een optreden mogen
geven aan de hele school en de ouders van groep 5 en 6. Ze deed zelfs een solo optreden.
Diane heeft haar stage bij de Wurksjop super goed afgerond. Inmiddels loopt ze stage bij
Pand30 waar ze van alles mag naaien met de naaimachine.
Felicia is naar een hoger niveau gegaan met rekenen omdat ze het zo goed doet.

Dagbesteding
Tijdens de dagbesteding zijn we momenteel bezig met het thema complimenten. We
hebben een complimentenspel gemaakt. Hierin zitten allerlei
kaartjes met complimenten erop. Door middel van dit spel leren
we om complimenten te geven en te ontvangen. Ook kijken we
naar welke complimenten écht passen bij de ander en dit toe te
lichten waarom je dat vindt.
Ook werken we met beloningsmuntjes. Deze kun je op een
onverwachts moment verdienen wanneer je iets bijzonders
hebt gedaan of wanneer iets heel erg goed of knap gaat.
Wanneer iemand vijf muntjes heeft verdient, mag hij of zij deze
inruilen om iets leuks te gaan doen samen met Jannie. Zo zijn er
al een paar kinderen met Jannie op stap geweest om iets te
lunchen, shoppen of oorbellen te laten schieten.
Wat we ook heel erg leuk vinden is Jaap helpen op het terrein. We hebben de afgelopen tijd
de tuin goed aangepakt. We hebben een deel van het dierenhok weggehaald en de grond
eronder netjes gemaakt. Dat was een grote klus, er moest zelfs een shovel bij gebruikt
worden. Ook hebben we geholpen met mollen
vangen.

Jarigen!
We hebben drie verjaardagen mogen vieren. Felicia, Jason en Ramona zijn allemaal een
jaartje ouder geworden! Ze hebben allemaal veel mooie cadeaus gekregen en hebben een
leuke verjaardag gehad met lekkers en spelletjes.
Jason heeft een geslaagd feestje gegeven. Ze hebben eerst patat gegeten en zijn daarna voor
een speurtocht naar de Vijversburg gegaan.
Ramona geeft aan het einde van de maand een feestje. Ramona heeft op haar verjaardag
een karaokeset gekregen waar we regelmatig onze zangkwaliteiten kunnen oefenen.

Behandelcoördinator
Sinds november 2019 hebben wij een nieuwe behandelcoördinator, Iris Walstra. Iris heeft
het stokje overgenomen van Luc Mol. In verband met de toenemende drukte in ons
gezinshuis, lukte het Luc qua planning niet meer om aan onze behoeften te voldoen. Iris
gedetacheerd vanuit Reik als gedragswetenschapper.

Wist je dat…

-

Felicia sinds januari een baan in de bediening heeft bij het wokpaleis de E10;
Onze cliëntvertrouwenspersoon langs is geweest en met ons karaoke heeft
gezongen;
Iedereen beloningsmuntjes kan verdienen en deze kan inleveren bij Jannie om iets
leuks met Jannie te gaan doen;
We laptoples hebben gekregen van Charlotte;
Ramona en Joanne oorbellen hebben laten schieten;
We een heerlijk massageapparaat hebben en we om de beurt hier even lekker mee
kunnen ontspannen;
Joanne trompetles heeft gevolgd op school en zelfs met de klas een optreden mocht
geven;
We de Oldehove hebben beklommen terwijl het donker was, wat een prachtig
uitzicht hadden we en wat hebben we er veel over geleerd;
We ons pietendiploma hebben verdient tijdens trampolineles;
Hester ook de salto heeft gedaan tijdens trampolineles;
We Finn, onze kat, een dag kwijt waren en ernaar gezocht hebben, terwijl hij zich in
de kofferbak van de auto verstopt had;
Joanne een broertje heeft gekregen;
Felicia vanaf februari bij de kapper en Bosgra mag stagelopen;
We 10 maart een BHV-cursus hebben;
De kinderen een eigen Wokrestaurant hebben geopend in de tuin.

