Nieuwsbrief
Veulen geboren

Social media

Zaterdagochtend 9 mei om half 4 is Zowina bevallen

Wij merken dat er groepsapps worden aangemaakt door

van een prachtig hengstveulen. Een aantal

deelnemers van de Marshoeve. In deze apps wordt door

deelnemers zijn wakker gemaakt om bij de bevalling

de deelnemers zeer respectloze taal gebruikt richting

te zijn. Zij vonden dit een prachtige ervaring en zij

elkaar. Echter ligt dit buiten het bereik en de

konden zien hoe snel zo’n bevalling gaat bij paarden.

verantwoordelijkheid van de Marshoeve. Het enige wat
wij kunnen doen is hierover in gesprek gaan met de
deelnemers. Hierover is in mei een mail uitgegaan naar
de ouders van betrokken deelnemers. Aangezien het
communiceren via social media vooral thuis gebeurd,
vinden wij het belangrijk jullie hierover te informeren. En
waar mogelijk dat jullie als ouders hierover kunnen
praten met jullie kinderen. Gezien de leeftijd van de
deelnemers kunnen wij ons voorstellen dat het lastig is
om hen hierin te begeleiden. Wanneer jullie hierin
vastlopen kunnen jullie ons om advies vragen. Ook
zouden jullie de informatie over social media, die tijdens
de ouderbijeenkomst is besproken, kunnen gebruiken bij
het gesprek met jullie kind.

Nu is het wachten op het laatste veulentje van 2020
voor de Marshoeve. Hopelijk laat Zamaika snel haar
(vast ook prachtige) veulentje zien!

Namen veulens
De eerste twee Marshoeve veulens van 2020 hebben
een naam! Het veulen van Inschala heet: “Popeye van de

Woensdag en zaterdag
De tijden voor de woensdag en zaterdag zijn gewijzigd.
Voor de woensdag en de zaterdagochtend is het handig
als de kinderen zelf hun lunchpakket meenemen. Dan
kunnen ze deze nuttigen op de Marshoeve. Wij
verzorgen nog geen lunch. Ook het vervoer pakken wij
nog niet op.
De nieuwe tijden voor woensdag en zaterdag zijn:
Woensdagmiddag van 12:30 uur tot 16:30 uur
Zaterdagochtend van 10:00 uur tot 13:00 uur
Zaterdagmiddag van 13:30 uur tot 16:30 uur

Marshoeve”. Het veulen van Dinamy heet: “Princess of
Dinamy van de Marshoeve”.

Honden op de Marshoeve

Maatregelen coronavirus

Wij hebben besloten dat vanaf heden geen honden

De Marshoeve is een poosje gesloten geweest.

meer meegenomen mogen worden naar de

Inmiddels hebben we een aantal regels versoepeld.

Marshoeve door deelnemers en begeleiders. Alle

Zoals het weer oppakken van de dagbesteding op

(ouders van) deelnemers ontvangen hierover een

woensdag en zaterdag, maar ook de individuele

mail. Half juni komt er weer een pup wonen op de

begeleiding. We hebben een aantal nieuwe besluiten

Marshoeve!

genomen voor de komende tijd.
De deelnemers van de woongroep mochten twee
vaste mensen uitnodigen voor bezoek. Zij mogen nu
meerdere familieleden uitnodigen, dit hoeven niet
meer twee vaste mensen te zijn.
Vanaf juni mogen de deelnemers van de woongroep
weer naar hun externe dagbesteding. Ook mogen zij
op woensdag en zaterdag aanwezig zijn tijdens de
dagbesteding op de Marshoeve. Ook gaan de
schoolgaande deelnemers weer naar school. De
deelnemers van de woongroep reizen nog niet met
het openbaar vervoer.
Vanaf juli mogen de deelnemers van de woongroep
weer logeren bij hun familie.

Zomervakantie
Op de Marshoeve zijn wij inmiddels bezig met de
planning voor de zomervakantie. Wij kunnen nog niet
met zekerheid zeggen hoe de situatie tegen die tijd is.
Toch zouden we graag van iedereen willen weten
wanneer de deelnemers wel en niet naar de
Marshoeve kunnen komen. Dan kunnen wij daar
planning technisch mee aan de slag. Tegen de zomer
nemen wij contact op om te laten weten hoe het er
uiteindelijk uit gaat zien.
Er worden de komende weken formulieren aan alle
deelnemers uitgedeeld tijdens de dagbesteding. Ook
worden de formulieren per mail naar iedereen
verstuurd. Graag ontvangen wij deze formulieren zo
spoedig mogelijk retour, zodat zowel het
personeelsrooster als de planning voor de
dagbesteding afgerond kan worden.

Wanneer wij verder besluiten nemen laten we jullie
dit weten.

