
NIEUWSBRIEF OKTOBER

HERFSTFEEST ZONDAG 27 OKTOBER VAN 14 TOT 17 UUR
Er wachten mooie pompoenen om uitgesneden te worden, er is 
heerlijke zelfgemaakte pompoensoep, de 2de hands winkel met oa 
laarzen, caps en rijboeken is open, we houden een onderlinge 
wedstrijd, er kan geknutseld worden voor halloween, de vogeltjes 
helpen we de winter door en we gaan marshmallows roosteren. Wil je 
zeker zijn van een pompoen om uit te snijden, mail dan naar 
info@boerderijopijburg.nl dan reserveren we er eentje! € 10,- per 
stuk, 2 voor € 15,-, inclusief warme choco en wat lekkers.

HOODIES
Voor iedereen met engelen geduld goed nieuws: de hoodies zijn 
binnen! Vanaf morgen te koop, in de bijlage de verschillende 
kleuren die beschikbaar zijn!
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HALLOWEEN
Donderdag 31 oktober van 18.30 tot 20.30 uur is het Halloween bij 
de Boerderij op IJburg.

Wie griezelt er met ons mee? Trick or Treat!!

Een Halloween party op de Boerderij op IJburg!
Deelname kost € 5,- per kind. Inclusief marshmallows roosteren en 
hot chocolade.

Aanmelden kan door te mailen naar info@boerderijopijburg.nl

Wel verkleed komen natuurlijk!

VOORLICHTING AVOND VOOR OUDERS/VERZORGERS
Woensdag 6 november willen we jullie uitnodigen voor een 
voorlichtingsavond. Deze avond is bedoeld om alle ouders inzicht 
te geven in oa onze lesmethode, de lesniveau’s, de voortgang van 
de kinderen en hoe wij dat monitoren. Ook komen er algemene 
(veiligheids) regels en afspraken aan bod. Onze lessen zijn zo 
efficiënt mogelijk ingevuld, dit betekent dat de juf eigenlijk 
voortdurend achter elkaar les geeft en tussendoor weinig extra 
tijd heeft. Daardoor is persoonlijke communicatie met de juf 
lastig. Toch willen we graag aan de vraag van de ouders voldoen. U 
kunt vanavond beter kennis maken met de Boerderij en de 
coördinator instructeurs Anouk Wiertz. Er is ruimte om vragen te 
stellen over de lessen en de voortgang van uw kind.

Verloop van de avond
Inloop vanaf 19.30 uur
Aanvang 20 uur
Einde 21 uur
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MUNTEN VERZAMELEN
Munten verzamelen voor de Boerderij! Help je mee?

Heb jij thuis nog munten liggen? Hollandse guldens of buitenlands 
geld waar je niks meer mee doet? Papiergeld of eurocentjes?

Bij de boerderij op IJburg en Biolicious kun je ze inleveren. De 
muntenman ruilt dit geld om naar keiharde euro's!

De opbrengst gaat naar de Boerderij op IJburg, maar ook naar de 
vluchtelingen op Lesbos (Because we Carry) en vele andere mooie 
bestemmingen over de hele wereld.(zie www.muntenactie.nl)

Doe ook mee en vul de potten tot de rand!
Je kunt ook zelf een inzamelingsactie beginnen in je buurt, op 
school of op je werk.
Je kunt het geld inleveren bij Biolicious onderaan de trap of bij 
de Boerderij op IJburg in de kantine.

Dus begin je speurwerk in bakjes, laatjes en portemonnees, wie 
weet hoeveel we samen kunnen vinden!

GROTE CLUBACTIE
Wat is iedereen hard aan het werk om zoveel mogelijk lootjes te 
verkopen voor de Boerderij! Super tof!!! We hebben al een paar 
boekjes vol binnen en kunnen dus ook al voor een paar kinderen de 
20 loten voucher geven die beschikbaar is gesteld door de Grote 
Clubactie.
Hebben jullie ook al 20 lootjes verkocht, maar nog niet klaar met 
verkopen? Mail dan naar info@boerderijopijburg.nl , dan mailen we 
de voucher wel alvast en kunnen jullie gebruik maken van leuke 
acties aangeboden door de Grote Clubactie! Inleveren van volle 
boekjes kan tot 20 november! Wil je nog een boekje? Vraag een van 
de helpers, er liggen nog boekjes op kantoor!

Namens iedereen van de Boerderij op IJburg, fijne herfst allemaal!
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