NIEUWSBRIEF MAART

LINK NAAR ONLINE FEEDBACK FORMULIER
Tijdens de ouderbijeenkomst in oktober (en ervoor) kregen we
feedback over de communicatie tussen ouders en de instructeurs.
De lessen zijn zo efficiënt mogelijk ingevuld, dit betekent dat de
instructeur eigenlijk voortdurend achter elkaar les geeft en
tussendoor weinig extra tijd heeft. Daardoor is persoonlijke
communicatie met de instructeur lastig. We vinden het wel
belangrijk om feedback te krijgen. We denken graag mee in
mogelijkheden wanneer er vragen zijn. We hebben een online
feedback formulier gemaakt in de hoop dat jullie al jullie tops en tips hier kwijt kunnen! Hierbij
de link. Deze zullen we ook op de website plaatsen (homepage bij ‘meer informatie’) en in de
handtekening bij beantwoording van e-mail.
https://docs.google.com/forms/d/1VzHKAzWGCOIEb0zUXXFyBRydLW-imUpnohDWU4pyIs8/
viewform?edit_requested=true

BUITENRITTEN
Ook werden er tijdens de ouderbijeenkomst vragen gesteld over buitenritten.
Zoals toen ook teruggekoppeld gaan we niet vast op buitenrit tijdens de lessen,
met name omdat we dan een probleem hebben met de verantwoordelijkheid op
de boerderij. We willen dit in de toekomst wel gaan integreren met ouders die
dan op de Boerderij blijven om dit mogelijk te maken. We gaan dit oppakken.
Sowieso is dit pas mogelijk vanaf de zilver lessen.
Buitenritten maken naast de lessen is wel al mogelijk! In de zomervakantie
willen we in het weekend buitenritten aanbieden en in de komend maanden
kunnen we ook momenten inplannen wanneer er voldoende animo voor is!
Informeer naar de mogelijkheden via e-mail.
EEN VRIJWILLIGER IN HET ZONNETJE
Miriam en haar dochter Marieke.
Miriam en Marieke wonen met hun gezin in Oost en komen
al op de Boerderij op IJburg sinds we bestaan. Ze genieten
enorm van de Boerderij en de activiteiten die we voor de
kinderen bieden en wij genieten van hun!
In de loop der jaren heeft Miriam geheel belangeloos voor
ontzettend veel inkomsten gezorgd voor de Boerderij! Ze
heeft het inzamelen van zegeltjes ed van spaaracties
opgezet en tot een enorm succes gemaakt, wat veel geld
opbrengt jaarlijks en Miriam organiseert 2 jaarlijks een
speelgoed en kinderkledingbeurs waar ze de spullen die we
op de Boerderij inzamelen speciaal voor de Boerderij
verkoopt! Ook is Miriam onlangs, samen met nog andere
enthousiaste top vrijwilligers, begonnen met de kantine te
voorzien van bezetting in de weekenden. Samen komen we er wel! Miriam, onze dank is enorm
groot! En we hopen nog heel lang van jou en de kinderen te mogen genieten!
Wil je je ook op enigerwijze inzetten voor de Boerderij? We horen het graag, stuur een e-mail
om te informeren naar de mogelijkheden: info@boerderijopijburg.nl
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INBRENG SPEELGOED EN KINDERKLEDING
We zamelen tweedehands speelgoed en kinderkleding in die
worden verkocht op een beurs. De opbrengst komt geheel ten
goede aan Boerderij op IJburg.
Help je mee?
De volgende spullen kun je doneren:
- Kinderkleding maat 80 t/m 176
- kinderschoenen
- verkleedkleren
- speelgoed
- kinderboeken
Het is belangrijk dat er geen gaatjes of vlekjes in de kleren zitten en dat het speelgoed heel en
compleet is.
De spullen kunnen worden ingeleverd tot 31 maart in de houten kist
bij de bar.
SPAARACTIES INLEVEREN BIJ DE BOERDERIJ OP IJBURG
Alle grote supermarkten, maar bv ook koffiemerken werken met
spaaracties. Doe je er zelf niks mee, verzamel het dan toch en
lever ze in op de Boerderij. Er staat een speciale inzamel bak op de
bar in de kantine. Miriam en Marieke (2 van onze vrijwilligers, zie
ook ‘Een vrijwilliger in het zonnetje’) verkopen deze zegels en
andere spaaracties en de opbrengst komt geheel ten goede van de
Boerderij!!

KAMP MEIVAKANTIE!
In de meivakantie zij er weer ponykampweken bij de Boerderij! Van 28 april
™ 1 mei en van 4 mei tot 8 mei 2020, de aanmelden zijn begonnen en het
gaat best snel! Meld je kind aan door een e-mail te sturen naar
pony@boerderijopijburg.nl

CURSUS EETBARE TUIN
Onze moestuinierders Mascha en Marije geven een cursus ‘Eetbare
tuin’. In 4 bijeenkomsten van 2 uur leer je alles over het belang van
gezonde aarde in je tuin en hoe je die zelf kunt maken. Je leert op
een andere manier kijken naar je eigen tuin en de mogelijkheden te
benutten. Je gaat proeven van de meerjarige planten en ze verwerken
tot voedsel. Je leert hoe je een vijvertje aanlegt, je gaat voorzaaien,
stekjes maken van struiken, en nog veel, veel meer.
Interesse? Mail naar scheppingsdrang@gmail.com voor meer informatie.
Groeten namens iedereen van de Boerderij op IJburg!
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