Nieuwsbrief
In de nieuwsbrief van februari hebben jullie kunnen

Donderdagavond 6 februari hebben wij de eerste

lezen dat we tijdens de dagbesteding bezig zijn met

ouderbijeenkomst gehad van 2020. Wij zijn blij met de

het maken van nestkastjes. Inmiddels zijn de

aanwezigheid en inbreng van de ouders/verzorgers van

nestkastjes opgehangen aan een aantal bomen aan

deze avond. Het was een avond waarin informatie werd

de Dalmsholterdijk. Wij vinden het een prachtig

gedeeld, ervaringen werden besproken en gezamenlijk

gezicht. Hopelijk vinden de koolmeesjes de

werd gebrainstormd over o.a. het gebruik van social

nestkastjes ook prachtig en krijgen de nestkastjes snel

media op de Marshoeve. Als het goed is heeft iedereen

bewoners!

een mail ontvangen met de notulen van de
ouderbijeenkomst, daarin is inhoudelijk te vinden wat
besproken is tijdens deze bijeenkomst. Nog even een
extra herinnering, vanaf heden hebben wij een nieuw
beleid over beeldscherm gebruik tijdens de
dagbesteding op De Marshoeve. Na overleg hebben we
ervoor gekozen om De Marshoeve schermvrij te maken.
Onze voorkeur gaat er naar uit dat deelnemers onder de
18 jaar hun telefoon en andere elektronica laten.
Wanneer dit niet mogelijk is, leveren de deelnemers hun
telefoon in bij de begeleiding tijdens de dagbesteding.
Op moment dat zij naar huis gaan kunnen zij hun
telefoon terugkrijgen.
Deze maand zijn wij begonnen met het werken met
maandthema’s. In de maand februari was het thema
“wie ben ik”. In de volgende nieuwsbrief zullen wij hier
~
Ben je anders dan een ander.
Ja, natuurlijk, jij bent jij.
Want je bent apart geschapen.
Uit een ander hoopje klei.
Kijk gerust eens in de spiegel.
Naar het kunstwerk dat je bent.
Jouw gezicht, jouw lijf, jouw leden,
Jouw karakter, jouw talent.
Zie je wel, je bent een wonder.
Niets aan jouw is saai en grijs.
Wees maar jij en blijf bijzonder.
Zing gewoon je eigen wijs.
~

een uitgebreid stuk over plaatsen.

