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Personeelsnieuwtjes

Stefan, Miranda en Richard zijn nog druk bezig met de Vaktraining Interventie met Paard. Zij moeten verschillende
activiteiten ondernemen om hun ontwikkeling te laten zien aan de vakdocent. De kinderen en natuurlijk de
paarden helpen hier regelmatig bij zodat Stefan, Miranda en Richard de opleiding voltooien en meer leerzame
begeleidingsactiviteiten met een paard kunnen ondernemen met de kinderen op de boerderij.
Per 1 december van dit jaar is onze nieuwe collega Jarina Koens begonnen met haar nieuwe baan bij SAMen.
Momenteel wordt Jarina ingewerkt en leert ze de klussen, de paarden, de andere dieren en natuurlijk het
allerbelangrijkste alle kinderen op de boerderij kennen. Per 1 januari start Ayan bij SAM-en. Jarina heeft gewerkt
bij een zorgboerderij in Halsteren en Ayan werkte bij Juvent. We zijn blij hun in ons team te krijgen.

In het kort

In deze nieuwsbrief staan verschillende data vermeld waarop we gesloten zijn vanwege teamdagen. Er is voor ons
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betekent dit dat wij, na de afkondiging door de regering van de extra maatregelen rondom corona, vanuit SZZ te horen
hebben gekregen dat wij open mogen blijven. We houden de algemeen geldende maatregelen in acht; afstand
houden, handen wassen en mondkapjes op tijdens vervoer. In geval van klachten thuisblijven en laten testen. De door
ons geleverde zorg gaat dus op de normale manier door en de vaste dagdelen/tijden blijven hetzelfde (met
uitzondering van de kerstvakantie) uiteraard. Wij hebben voor in de kerstvakantie veel aanmeldingen gehad en zullen
een zo feestelijk en gezellig mogelijk week programma maken om de kinderen een leuke tijd op de boerderij te geven.
Wij willen u namens het hele team alvasthele fijne kerstdagen toewensen en natuurlijk een heel gelukkig nieuwjaar. In
deze nieuwsbrief vindt u, naast een aantal belangrijke data, een verzameling van leuke thema's van de afgelopen
perioden en natuurlijk de nieuwtjes op de boerderij.
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