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NIEUWSBRIEF
SAM-EN...

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
De vakantieperiode is bijna voorbij en de scholen staan weer op het punt om te beginnen. Ook voor 
ons bij SAM-en betekent dit de normale dagindeling weer gaat beginnen, inclusief thema’s, leer-
zame activiteiten met en zonder de paarden en onderwijs in de ochtenden. De afgelopen periode 
hebben wij over het algemeen prachtig weer gehad, een gezellige vakantieperiode en natuurlijk 
een fantastisch kamp! 
In deze nieuwsbrief zijn naast een aantal belangrijke data (schrijf deze in uw agenda) ook verschil-
lende nieuwe projecten, creatieve uitingen van de kinderen, nieuwtjes van de boerderij en een 
korte samenvatting van het kamp te vinden. Wij wensen u veel leesplezier.

Belangrijke data:

5 september gesloten ivm teamdag
20 september prinsjesdag
4 oktober dierendag
wij proberen onze teambijeenkomsten nu te plannen op de dinsdag- of 
donderdagmiddag zodat we zo min mogelijk moeten sluiten.

Belangrijke mededelingen:

Graag op tijd opgeven voor de herfstvakantie, uiterlijk opgeven voor 15 oktober!
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KORTE MEDEDELINGEN

Thema’s van de komende 
week:

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 of andere hapjes meegenomen mogen worden. 
Wij zorgen voor drinken en iets te eten. Wat tosti’s betreft mag ieder kind 1 
boterham(= 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!!

Omdat wij inmiddels van een aantal ouders vragen hebben gehad over de 
dinsdag- en dondermiddag willen wij via deze weg voor de duidelijkheid 
mededelen dat wij de dinsdag- en donderdagmiddag gesloten blijven. Als 
dit veranderd brengen wij u natuurlijk op de hoogte. Voordeel is dat we veel 
minder moeten sluiten vanwege teamoverleg maar we dit op deze middagen 
kunnen doen. 

Op de website plaatsen we ook regelmatig nieuwe informatie.  

 Autisme 
 

Mensen met autisme worden vaak 
gekeurd op hoe ze doen. 

Mensen met autisme krijgen een label 
want zo worden ze door de mensheid 

gekeurd. 
Bij mensen met autisme voelt dat als een 

messteek in je rug. 
Al die steken in iemand z’n rug maakt 

iemand klein. 
Ze denken vaak mensen met 

autisme zijn dom. 
Terwijl...verdiep je eens in die mensen...

ze zijn zo slim ze worden alleen door veel 
mensen uit de mensheid niet begrepen. 
Mensen met autisme denken als ik wil 

praten maak ik alleen maar problemen en 
niemand heeft mijn antwoord. 

Mensen zien niet wat ze aan richten bij 
anderen. 

Al die labels op mensen. 
Opgroeien is daarvoor niet altijd opbloeien 

voor mensen. 
Maar het hoort niet bij het leven dat we 

langs elkaar leven. 
Perfectie is er niet mensen. Onthoud dat in 

het leven. 

-Marjoke-

     - SAM
-en...  Poëzie -

Ook de thema’s zullen weer beginnen en de 
komende weken werken we aan de volgende 
onderwerpen aan bod komen:

Wie ben ik; Dit ben ik!
Wie ben ik; Hier woon ik..
Wie ben ik; Familie..
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PERSONEELSNIEUWTJES

SAM-en... Kamp 2022

Op 1, 2 en 3 augustus hebben wij weer het jaarlijkse kamp georganiseerd. Het thema dit jaar 
was Schotland en de kinderen zijn het kamp gestart met het vormen van verschillende schotse 
clans en bijbehorende clannamen en vlaggen. Gedurende het kamp hebben de verschillende 
clans vele spellen tegen elkaar gespeeld zoals bijvoorbeeld de welbekende Highlandgames. 
Ook is er een spannende speurtocht door de regio uitgezet en hebben de kinderen de 
duistere Mcblack ontmoet en geholpen om weer onderdeel van de clan te worden. Zowel 
begeleiders als de kinderen hebben veel plezier gehad tijdens het kamp en dat is uiteindelijk 
waar we het allemaal voor doen. Het kampboek is nog in de maak, hierover volgt later meer 
informatie.

Marissa heeft besloten om per 1 oktober te stoppen bij SAM-en..., 
wij, en Marissa, vinden dit erg jammer maar wij denken dat dit voor Marissa persoonlijk een 
goede keuze is. We zullen haar zeker nog regelmatig zien en wensen haar alle geluk en 
succes in de toekomst.

Maar zoals eerder vermeld komt Kim Voet-Rentmeester ons team versterken in de 
groepsbegeleiding. Op deze manier is ons team dan weer wat completer. De afgelopen weken 
heeft Kim al een aantal keer meegewerkt om de kinderen te leren kennen en 
andersom. Wij wensen Kim heel veel werkplezier! 

Maud zal ons team op de zaterdagen en een dag doordeweeks zal komen versterken. 
Hiernaast is Rosalie gestart met de opleiding ‘‘Toegepaste Psychologie’’ en zal zij naast haar 
studie hier een aantal dagen blijven werken.
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Bijzonderheden bij de dieren

WIST JE DAT...?Omdat onze konijnen populatie blijft 
groeien hebben wij een prachtig 
nieuw konijnenhok neergezet en 
voorzien van een buitenren, de 
konijnen zijn er blij mee!

Madai is de afgelopen tijd bij Annika 
Roodhart geweest om “zadelmak” 
te worden. ‘‘onze’’ Madai heeft dit 
geweldig gedaan en wij zijn zeer 
trots op haar. Het is duidelijk  
geworden dat Madai een heleboel 
kwaliteiten heeft die er bij ons te 
weinig zullen uitkomen. Wij gunnen 
Madai een leven waar zij haar  
kwaliteiten kan ontwikkelen en 
hebben hierdoor een goede nieuwe 
plek gevonden voor haar.
Dit was een moeilijke beslissing 
maar wij denken de juiste,,,

Dit biedt natuurlijk wel 
mogelijkheden voor een nieuw 
paard op onze mooie boerderij. 
Lucian, Anne en Paulus zijn op zoek 
geweest en hebben een  
prachtexemplaar gevonden; het 
halfzusje van Aron! Momenteel 
wordt er, samen met de kinderen, 
gekeken welke naam de aanwinst 
gaat krijgen. Wordt vervolgd...

• Op 4 september de meteorologische herfst is        
begonnen...

• Monique erg druk is geweest op kantoor met het 
aanbrengen van nog meer structuur, zowel fysiek 
als op de computer...

• Wentel heerlijk kan ontspannen in de ochtend bij 
SAM-en...

• Monique de werktelefoon altijd bij zich heeft. Mocht 
u iemand van het team willen spreken geef dit dan 
door aan haar. 

• We ons verheugen op een veulentje in mei 2023. 
Hoe bijzonder is dit.

• We binnenkort weer kunnen plukken.   
Vooral goudrenetten, dus kom maar alle baksels. 

• Iedereen al kennis gemaakt heeft met Teigetje en 
Roe.  Allebei gingerkatjes en zooooo lief.

• .De naam van het nieuwe paard Udaya is. 
• .De konijntjes het prima naar de zin hebben in hun 

nieuwe verblijf. 

 
Wist je dat...?


