Nieuwsbrief
Coronavirus

Veulens!

Wat is het momenteel een rare tijd! De hele wereld

Op dinsdag 10 maart 2020 rond een uur of 8 ’s ochtends

staat op zijn kop. Ongelooflijk wat zo’n virus kan

is Inschala bevallen van een prachtig hengstveulentje!

veroorzaken! Ook op de Marshoeve heeft dit grote

Medewerkers en jongeren die op dat moment op de

invloed. Voor de dagbesteding is de Marshoeve

Marshoeve waren hebben mee mogen kijken bij de

gesloten, momenteel is alleen de woongroep op de

bevalling. Een bijzonder moment!

Marshoeve aanwezig. Persoonlijk begeleiders houden
wel contact met ouders en de kinderen/jongeren,
zodat de Marshoeve waar nodig op afstand zorg kan
bieden. Op de Marshoeve zelf werken wij momenteel
met strenge hygiëne regels. Zo wast iedereen
zijn/haar handen zeer regelmatig en houden wij
zoveel mogelijk 1,5 m. afstand van elkaar.
Wij hopen dat deze vreemde tijd snel voorbij is, maar
wij hopen vooral dat het met jullie allemaal goed
gaat! Via de mail en de facebookpagina houden wij
jullie op de hoogte van eventuele veranderingen op
de Marshoeve in verband met het coronavirus.
Heel veel sterkte en gezondheid gewenst voor

Op vrijdag 13 maart 2020 rond half 6 ’s ochtends is

iedereen en hopelijk tot snel!

Dinamy bevallen van een prachtig merrieveulentje!

Dit zijn de eerste twee veulens van 2020 op de
Marshoeve! Er worden nog twee veulens verwacht dit
jaar. Zowina en Zamaika zijn ook drachtig. Ze genieten
nog lekker in de wei van het voorjaarszonnetje en de
rust!

Maandthema’s

Tips voor de komende tijd!

Zoals eerder genoemd zijn wij afgelopen februari

Van velen horen we dat kinderen/jongeren zich
vervelen in deze periode. Daarnaast blijken niet alle
online leeromgevingen berekend op de grote vraag
die er op dit moment is. Daarom hieronder enkele
websites waar je leuke en/of leerzame activiteiten
kunt vinden.

gestart met maandthema’s. Voor ouders die niet bij
de ouderavond aanwezig konden zijn hieronder een
beknopte uitleg hierover:
Wij hebben in de afgelopen jaren onze doelgroep zien
veranderen wat maakt dat wij de dagstructuur hebben
aangepast. Om doelgericht te kunnen blijven
begeleiden hebben wij besloten om te gaan werken
met maandthema’s. Dit houdt in dat wij ons iedere

Junior Einstein:
Educatief, gratis vanaf lesstof groep 3 t/m 8
Categorieën: reken, taal, begrijpend lezen, verkeer,
natuur en techniek, geschiedenis en veel meer.
https://www.junioreinstein.nl/

maand gaan richten op een ander thema. Wij hebben
gekozen om thema’s die betrekking hebben op ieders
persoonlijke ontwikkeling waardoor zij de individuele
leerdoelen ondersteunen. Het thema en de
dagplanning worden opgehangen in de rijhal.
Voorbeelden van een maandthema kunnen zijn:
- Wie ben ik
- Emoties
- Samenwerken
- Grenzen herkennen en aangeven
Het maand thema voert niet de boventoon, maar
loopt als een rode draad door de dag. Voor de
kinderen zal dit spelenderwijs en deels ongemerkt
aanwezig zijn. Dit houdt in dat ook de seizoensthema’s

Tafel diploma:
Educatief, gratis de tafels van 1 t/m 12 oefenen
https://www.tafeldiploma.nl/
kleine gerechtjes leren maken:
Educatief, gratis lesmateriaal, zelf ingrediënten
verzorgen.
https://www.ah.nl/allerhandekids/?ah_campaign=int
ern&ah_mchannel=allerhande&ah_linkname=allerha
nde_kids&ah_fee=0&ah_source=recepten.zoekresult
aat.video.index
Freek Vonk legt uit:
Educatief en ontspannend, gratis
https://www.freekvonk.nl/meesterfreek/?fbclid=IwA
R0HOM0KBxarb0W-50RMALbqOoJ7etqByyEWVBEv6nRIillipFvBR5czqU

zoals u gewend was worden aangeboden.
Omdat wij de thema’s via het vrije spel, creatieve
activiteit, het paardrijden en het grondwerk willen
aanbieden hebben wij dit in een structuur gezet. Deze
zal er als volgt uit komen te zien:
10:00-10:15: inloop ouders en kinderen
10:15-12:00: grondwerk/creatieve activiteit/vrij spel
12:00-13:15: lunch (in groepjes)
13:15-14:30: grondwerk/creatieve activiteit/vrij spel
14:30-14:45: pauze, drinken met fruit
14:45-15:50: grondwerk/creatieve activiteit/vrij spel
15:50-16:00: drinken, opruimen, gezamenlijk afsluiten
16:00-16:15: kinderen halen door ouders

spelletjesplein:
Educatief en ontspannend, gratis
https://www.spelletjesplein.nl/
creatief inspiratie:
Educatief en ontspannend, gratis
http://krokotak.com/
Opdrachten Marshoeve
Nu veel kinderen thuis zijn is er veel vraag naar invulling
voor de dagen. De meeste kinderen hebben huiswerk,
maar vervelen zich daarnaast ook nog. Daarom is de
Marshoeve bezig geweest met leuke opdrachten en
spelletjes voor de kinderen en jongeren die normaal

Mochten er vragen zijn of heeft u aanvullingen of

gesproken op de Marshoeve komen. Deze opdrachten

ideeën dan horen wij dit graag!

en spelletjes zullen wekelijks via de mail worden
opgestuurd.

Namens de werkgroep: Tom, Loes en Willeke

