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Hoog bezoek!

We hadden vandaag de burgemeester
van gemeente Opsterland!
Via een deelnemer had de
burgemeester van ons gehoord. Ze
wilde daarop een bezoek aan ons
brengen.
Lege PET flessen
Onze stagiaire Charissa gaat in juli
naar Bosnië om daar via het project
Out of Area vrijwilligerswerk te gaan
doen. Voor het project zamelt ze geld
in door het sparen van lege PET
flessen. Mocht u thuis lege flessen
hebben dan kunt u ze mee nemen naar
de dagbesteding.

Vervanging Joanne,
Joanne gaat per 1 juli met zwangerschapsverlof . Anja ten Hoeve zal
Joanne gaan vervangen. Anja is al eens wezen kennis maken en heeft
er veel zin in om te komen werken!

Vakantiehulp
Jinthe Kroese heeft eerder al op de vrijdag bij ons stage gelopen.
Zij zal bij ons vakantiewerk komen doen. Zo hebben we een extra
hulp op de groep.

Verschillende uitjes
De zomer staat weer voor de deur en het weer wordt mooier. Dit
betekend dat we weer zin hebben om er op uit te gaan. We hebben
onze deelnemers gevraagd welke uitjes we niet mogen missen. Er
staan een dagje Lauwersoog, bezoek aan de Botanische tuin in
Buitenpost, een dagje camping, high tea en nog wat ander uitjes op de
planning!

Crea/smulmarkt
Vrijdag 27 mei stonden we de crea
/smulmarkt in Bakkeveen. Het was een
gezellige markt en we hebben veel
zelfgemaakte spullen verkocht. Hiervan
gaan we weer nieuwe materialen
aanschaffen of een uitje doen.

Landwinkel
In de schuur hebben we een hoekje gemaakt waarin we een winkeltje
zijn begonnen. We verkopen zelfgemaakte spullen, eieren en vlees van
eigen erf.
Open dag
Zaterdag 10 september openen we onze deuren voor iedereen! We
houden op die dag een open dag. Iedereen is welkom! Nadere info
volgt.

Nieuwe chauffeur
We hebben een nieuwe chauffeur morgen verwelkomen.
Henk Mekkes in ons chauffeursteam komen versterken en
rijdt op dinsdagochtend en dinsdagmiddag voor ons.

Clienttevredenheidsonderzoek
De resultaten zijn verwerkt. Het gemiddeld rapportcijfer voor de dagbesteding
en begeleiding was een 9!!

Vakantie
Onze zomervakantie is 15 t/m 28 augustus. Houd u er rekening mee
dat we dan gesloten zijn?

Mocht u na het lezen van onze nieuwsbrief vragen of opmerkingen hebben dan
hoor ik het graag.
Hartelijke groet,
Styntje van Veen
06-45238766
dagbestedingdescheperij@gmail.com

