Nieuwsbrief
De maand april was een hele rustige maand op de
Marshoeve. Alleen de woongroep was aanwezig. Dit
was heel erg wennen, omdat het erg stil was op en
rondom het terrein. Wij misten het geluid van
spelende kinderen, de gezelligheid en de drukte. Elke
persoonlijk begeleider hield contact met de kinderen
en zo bleven wij op de hoogte van hoe het met
iedereen gaat. Waar nodig keken wij naar
oplossingen.
Maar gelukkig kunnen wij weer een aantal dingen
oppakken. Wel met duidelijke regels en afspraken. Zo
houdt iedereen 1,5 meter afstand van elkaar en wast
en ontsmet iedereen zijn handen regelmatig. Ouders
komen in principe niet op het terrein en zetten de
kinderen bij de weg af. Begeleiding vangt de kinderen

Zowina is hoogdrachtig. Zij kan elk moment bevallen en

bij de weg op. De woongroep en de dagbesteding is

wordt ’s nachts goed in de gaten gehouden doormiddel

van elkaar gescheiden, dit wordt duidelijk gemaakt

van een birth alarm en een camera. Wij zijn erg

door linten te spannen op het terrein. Ook komen er

benieuwd naar haar veulen. Wij hopen dat het veulen

niet te veel kinderen tegelijk en is de zaterdag

snel en (het belangrijkste!) gezond ter wereld komt!

verdeeld in twee tijdvakken.
Woensdag 13:30 uur – 16:30 uur
Zaterdag 10:00 uur – 12:00 uur
Zaterdag 13:00 uur – 15:00 uur
Wij vragen iedereen om deze tijden echt aan te
houden. Anders kunnen wij de veiligheid die wij
doormiddel van deze protocollen en regels bieden
niet waarborgen.
De kinderen zijn op leeftijd ingedeeld in groepen. De
regels heeft iedereen per mail gehad. Mochten er nog
vragen zijn over de mogelijkheid van de dagbesteding
op woensdag of zaterdag dan kan dit gemaild worden
naar Monika: m.hendrinks@demarshoeve.nl
Wij vinden het ontzettend fijn dat we weer wat
begeleiding op kunnen pakken. Wij kijken uit naar
weer wat meer gezelligheid op het terrein!

De veulens van Dinamy en Inschala genieten volop van
het lekkere gras.

