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SAMen
Blazekop 5
4441 TN Ovezande
www.sam-en.nl

Contact:
SAMen@zorgboerenzuid.nl
06-46 10 59 44
0113-745464

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag:
9.30 tot 13.30 op de boerderij. 
(In geval van vervoersindicatie ophalen Middelburg en Goes 9 uur)
14.30 tot 17.00 op de boerderij 
(In geval van vervoersindicatie ophalen Middelburg en Goes 14 uur)
Zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur op de boerderij. 
(In geval van vervoersindicatie ophalen Middelburg en Goes 9.30 uur)

Belangrijke data & mededelingen komende periode:

In het kort
Nog even en het jaar is alweer voorbij, veel gebeurd in de wereld, in Nederland en ook op de 
boerderij. Waar wij vooral stil bij willen staan zijn de mooie, leerzame en positieve momenten en 
ervaringen met elkaar en de dieren op de boerderij. Dat zullen wij, samen met de kinderen en jon-
geren, regelmatig doen tijdens de decembermaand. Maar ook de afgelopen periode hebben we 
niet stil gezeten. Naast de creatieve activiteiten gericht op de behandelde thema’s, oefeningen met 
de paarden en honden en natuurlijk de leerzame onderwijsondersteuning zijn er ook organisator-
ische ontwikkelingen. Dit alles kunt u lezen in deze nieuwsbrief. Hiernaast willen wij u erop wijzen 
om de belangrijke data over te nemen in uw agenda. Wij wensen u veel leesplezier en willen u 
alvast een gezellige decembermaand toe wensen.

Belangrijke data December en Januari

2 december middag gesloten
26 december 2e kerstdag gesloten
31 december oudjaar en 2 januari gesloten
26 januari teamdag, hele dag gesloten

Kijk ook af en toe op onze website waar de belangrijke en bijzondere data  ook 
beschreven staan

Graag op tijd opgeven voor de kerstvakantie, uiterlijk opgeven op 12 december
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KORTE MEDEDELINGEN

Thema’s van de komende 
week:

Het koude weer:
Omdat de koude maanden er weer aan komen willen wij u vragen uw kinderen goede 
en warme kleding mee te geven naar SAM-en. Wij werken het liefst veel buiten met 
de kinderen en jongeren en zien regelmatig kinderen komen met dunne kleding aan. 
Hierdoor kunnen ze het logischerwijs al snel koud kunnen hebben als zij bijvoorbeeld 
buiten bezig zijn met de paarden. Graag extra alert hierop tijdens de koude maanden 
van het jaar. 

Regels en afspraken bij SAM-en… Eten en drinken: Wij willen niet dat kinderen zelf 
drinken, koekjes of snoepjes meenemen. Dit zorgt vooral voor “scheve gezichten” en 
hiernaast willen we graag aanleren gezond te eten. Dit houdt ook in dat er voor de 
lunch geen speciale broodjes (bijvoorbeeld frikandel- of saucijzenbroodjes, donut 
e.d.) of speciaal drinken (bv. capri sun, pakjes drinken)  meegenomen mogen worden. 
Wij zorgen voor drinken en iets te eten. Wat tosti’s betreft mag ieder kind 1 boter-
ham(= 1 sneetje brood) in de tosti apparaat stoppen, niet 2 of 3 omdat wij anders de 
hele pauze tost’s staan bakken. 

Mobiel gebruik: Iedereen kan zien wat onze regels hieromtrent zijn. Deze hangen 
op in de verschillende ruimtes. Maar in het kort: telefoon blijft in je tas of op kantoor, 
tussendoor is even tijd voor mobiel verkeer. WIJ GEVEN PERSOONLIJK CONTACT 
VOORRANG OP ONZE MOBIEL!
  
Voor 2023 zijn al weer een paar belangrijke data gepland. Op 8 februari een 
ouderavond, 25 februari brusjes dag, 3 juni open dag. eerste week van 
augustus 2023 gesloten. Alleen in de zomervakantie zijn we op zaterdag 
gesloten. 

            - SAM
-en... -

De thema’s die komende weken behandeld        
zullen worden zijn: Persoonlijke verzorging, zelf-
zorg en gezondheid. 
De volgende subdoelen worden hierbij gebruikt; 
- Voeding
- Sport en Bewegen
-	 Rust	en	Afleiding
- Persoonlijke verzorging
 
 



NIEUWSBRIEF 2022      4e KWARTAAL         SAM-en...

PERSONEELSNIEUWTJES

Onderwijsondersteuning in beeld

De afgelopen periode is er weer een sollicitatieprocedure geweest bij SAM-en om iemand 
te vinden die ons team kan versterken. Wij vonden het erg moeilijk om een keuze te maken 
tussen de verschillende sollicitanten maar hebben uiteindelijk de knoop door gehakt. Christy 
wordt onze nieuwe medewerker en zal team SAM-en komen versterken. Zij neemt een aantal 
kwaliteiten mee die wij goed kunnen gebruiken en kijken dan ook uit naar haar komst. Ze heeft 
al	een	aantal	keer	meegedraaid	maar	zal	op	1	december	officieel	starten	bij	SAM-en,	welkom	
Christy!  Op onze website stelt ze zichzelf voor en natuurlijk zullen jullie haar op ons terrein 
tegen gaan komen. Hiernaast komt ook Danique nieuw bij ons werken. 
Ze zal ons team in het nieuwe jaar komen versterken. 
Zij zal ingezet worden op wisselende dagen en vooral 
op de drukkere dagen waar wij wel wat extra handen 
kunnen gebruiken. Ook Danique zal zich op een later 
moment kort voorstellen maar ook haar willen wij via 
deze weg verwelkomen binnen het team. We 
proberen iedereen zoveel mogelijk op vaste dagen te 
laten werken zodat de kinderen vaste gezichten zien.

BHVBHV

Er wordt momenteel een BHV cursus voor al het personeel gepland. Er is nog geen datum 
bekend maar zodra die er is brengen we jullie op de hoogte omdat we dan een dag sluiten. 
Houdt de website ook in de gaten voor belangrijke data.

We hebben tijdens schoolwerk maken een project gemaakt over enge beest-
jes. Het begon heel klein met een paar opdrachtjes over enge beestjes, maar 
al heel snel werd het al super groot. We begonnen met een tekst over enge 
beestjes, toen we klaar waren met lezen hadden we heel veel vragen. Samen 
zijn wij opzoek gegaan naar de antwoorden op onze vragen. We hadden 
geleerd over: gewervelde en ongewervelde dieren, zoogdieren, haaien, in-
secten enz. We haalden onze informatie uit encyclopedieën, internet en uit 
de tekst. We waren zo hard aan het werk dat het een tentoonstelling werd. 
En daarom maakte ik een uitnodiging voor de: ouders, opa’s en oma’s en 
andere belangstellende. We vonden het heel leuk dat onze ouders, opa’s en 
oma’s en andere belangstellende kwamen kijken.                        
      

Delano.
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Bijzonderheden bij de dieren

WIST JE DAT...?Zoals eerder vermeld is onze 
oude geit Jetje onlangs over-
leden. Hiernaast hebben wij 
ook afscheid moeten nemen 
van één van onze geliefde 
varkens, Oki. Omdat Doki zijn 
vriendje mist mag hij na het 
eten uit zijn verblijf om samen 
te spelen met de geiten, 
kippen en eenden, een echte 
beestenboel!

Alle shetlanders hebben een 
opwaardering van hun stal 
gekregen. Een nieuwe st-
aldeur voor Duncan en Solo 
en ook Buck is niet vergeten. 
De zaterdaggroep is hier druk 
mee geweest en het resultaat 
mag er zijn.

Tijgetje en Roo zijn helemaal 
ingeburgerd bij SAM-en. Ze 
worden al erg groot en ge-
nieten van de omgeving en 
het avontuur wat buiten op 
hun wacht.

• Wentel onlangs weer op herhalingscursus is 
geweest en hier weer met vlag en wimpel is 
geslaagd!

• Udaya het goed doet in de groep en langzaam 
maar zeker haar plekje vindt in de kudde.

• Er een konijn uit één van onze hokken is 
ontsnapt en nu op avontuur is in de grote 
wereld.

• De kinderen en jongeren alweer druk bezig zijn 
met de jaarlijkse sinterklaasgedichten wedstri-
jd, er zitten al wat mooie gedichten in de box 
en de vraag is…wie gaat er dit jaar winnen?

• Ook de versieringen voor de feestdagen weer 
op gang komen, er zijn al wat gezellige lampjes 
opgehangen maar er zal vast nog meer volgen…

 
Wist je dat...?


