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Hallo allemaal, 

Hierbij Nieuwsbrief nummer 20! Een speciaal welkom voor nieuwe kinderen/jongeren, 

ouders/verzorgers hiervan en nieuwe collega’s! 

 

 

• Op vrijdag komt er een diëtiste in opleiding Robin (Sociaal 

Pedagogisch Hulpverlener) die met de kinderen op een 

gezonde en verantwoorde manier een maaltijd bereidt. De 

ene week in Hazerswoude en de andere week in Zoetermeer! 

• Woensdag 28 november hebben Marissa en Lisanne de cursus 

“Gelukskoffer” gedaan. Het is een methode waarin kinderen lessen krijgen in geluk. 

In 7 lessen met verschillende thema's werken 

kinderen aan hun persoonlijke ontwikkeling en de 

eigen invloed op geluk. Dit resulteert in een 

positiever zelfbeeld en een sterk verbeterde 

sociale omgang.  

De komende tijd willen we hiermee van start 

gaan en is wel leuk om te weten als uw kind 

thuis komt en vertelt over geluk!!!! 

Voor meer info: https://www.gelukskoffer.nl/ 

 

• Zowel in Zoetermeer als in Hazerswoude komt de enthousiaste eigenaar Alex 

Janssen van Budoschool Kai Sei lessen geven in zelfverdediging/weerbaarheid en 

iedere les wordt afgesloten met een stukje yoga.  
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• Lisa Roeloffs komt iedere donderdag dansles en knutselactiviteiten geven. Lisa is 

ontzettend enthousiast en wordt nog enthousiaster omdat de kids en begeleiders 

zo leuk mee doen! Lisa heeft Dans en Entertainment gestudeerd en komt de ene 

week in Zoetermeer en de andere week in Hazerswoude. In de volgende nieuwsbrief 

zullen we wat leuke foto’s delen van de danslessen en knutsels! 

• We hebben in Hazerswoude-Dorp nu ook een speeltuin! De speeltuin heeft een 

natuurlijke look, dat vonden we het beste passen bij onze boerderij! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sommige mededelingen blijven terugkomen, niet alleen omdat ze belangrijk zijn maar 

ook voor de nieuwe lezers van de nieuwsbrief. 

➢ Kerstvakantie! Van maandag 24 december t/m 6 januari is het kerstvakantie. Voor alle 

vakanties (dus ook de kerstvakantie) geldt dat de zaterdagkinderen gewoon verwacht 

worden. In geval van eigen vakantie kunt u uw kind natuurlijk bijtijds afzeggen. Voor alle 

overige kinderen geldt dat deze in overleg kunnen komen als er plaats is. We rekenen 

er alleen op dat uw kind komt indien hij/zij is aangemeld en hier door ons 

akkoord op is gegeven.  (25&26 december en 1 januari gesloten) 

➢ Hierbij nogmaals de telefoonnummers van de werktelefoons. Er is overdag altijd een 

personeelslid die deze telefoon bij zich draagt dus zijn er belangrijke zaken kunt u 

appen/bellen op deze nummers! 

- Telefoonnummer locatie Zoetermeer:   06-12236255 

- Telefoonnummer locatie Hazerswoude-Dorp:  06-12065779 

➢ Tassencontrole mogelijk! Wilt u uw kind erop wijzen dat vuurwerk, aanstekers, 

sigaretten, snoepgoed etc. niet zijn toegestaan en dat begeleiders/directie het recht 

hebben om tassen te controleren als er een verdenking is. Dit gebeurt vrijwel nooit, maar 

ook als preventieve maatregel goed om te benoemen. 
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➢ Afmeldingen: We blijven benadrukken dat het belangrijk is dat kinderen op tijd 

schriftelijk worden afgemeld. Anders zijn wij genoodzaakt om kosten in rekening te 

brengen. 

➢ Logeren: Op het logeren is een STOP en geen plaats in logeerweekenden. (Incidenteel 

in de vakanties wel) 

➢ Aanmeldingen met datum: Op sommige dagen en met name op de zaterdag en 

woensdag zijn er kinderen en jongeren die niet wekelijks komen maar om de week of 2 

weken. Wij waren hier flexibel in, maar nu willen we graag de data dat uw kind komt via 

de mail. Er zijn dagen dat we echt “vol” zitten en dan willen we teleurstellingen 

voorkomen door hierover goede afspraken te maken. Zo weet iedereen waar hij aan toe 

is. Vaste dagen kunnen worden afgemeld, geen probleem. Maar kinderen die om de week 

of onregelmatig komen graag aanvragen met een overzicht per datum via de mail zodat 

onze agenda’s ook gelijk lopen. Handig is even of oneven weken af te spreken bij de kids 

die om de week komen. Ook handig met personeel inplannen voor ons ☺ 

➢ Indicaties! 

Wij willen de ouders er nogmaals op wijzen uiterlijk 2 maanden voor afloop van de 

indicatie bij de gemeente herindicatie aan te vragen. Wij kunnen uiteraard een 

zorgverslag aanleveren, maar vraag dit ook op tijd aan. Graag zelf actie ondernemen, 

anders komt u in de problemen met uw budget!!! 

➢ SVB! 

Wij verzoeken iedereen nogmaals a.u.b. de PGB-facturen die wij zenden per direct door 

te zenden aan de SVB voorzien van een handtekening of digitaal! Hiermee wordt 

voorkomen dat wij betalingen niet ontvangen voor de geleverde zorg. 

 

 

Mijn naam is Samira. Al jaren voordat de Zorgboerderij 

was opgericht kwam ik op de boerderij om te helpen met 

kinderfeestjes die er toen werden gegeven. Het voelt 

bijzonder om sinds de oprichting betrokken te mogen 

zijn! Naast mijn opleiding Fysiotherapie werkte ik er een 

aantal uur en heb ik samen met Alette en Lisanne een 

stichting opgericht (Stichting Zorg BuitenGewoon 

Zoetermeer) ter ondersteuning van onder andere de 

zorgboerderij. Hier hebben we tot nu toe veel mooie 

projecten uit kunnen financieren (de natuurspeeltuin, de 

grote skelter, logeeropvang, deel van de nieuwbouw in 

Hazerswoude etc.). Inmiddels ben ik al 4 jaar 

afgestudeerd als fysiotherapeut en zit ik nu in mijn één 

na laatste jaar van mijn master Kinderfysiotherapie. Ik 

ben dan ook altijd bereid om vragen met betrekking tot 

bewegingsontwikkeling en bewegingsvaardigheden te 

beantwoorden. Op de Zorgboerderij vind ik het erg leuk om met de 

kinderen (sport)activiteiten te ondernemen, van het wandelen met 

de honden, het geven van paardrij- of “voltige”lessen tot 

skelterparcours of sportlessen. 

Het mooie aan de Zorgboerderij vind ik dat we de kinderen kunnen 

laten zien dat ze er echt toe doen. Elk kind heeft zijn eigen 

kwaliteiten en het is fijn dat we op de Zorgboerderij zoveel ruimte 

en mogelijkheden hebben om die kwaliteiten in te zetten! Wie weet 

tot ziens! 
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Velen kinderen krijgen educatieve 

activiteiten  aangeboden op de boerderij.  

Hiervoor wordt onder andere het computer 

programma Junior Einstein gebruikt. 

Het programma wordt niet voor alle 

kinderen gebruikt, maar we willen graag 

kort uitleggen wat de inhoud van het 

programma is. 

Junior Einstein is een aantrekkelijk 

programma dat een complete leeromgeving 

biedt wat aansluit bij de basisschool. 

De vakken bestaan onder andere uit: Taal, 

begrijpend lezen, rekenen, tafels, natuur & 

techniek, geschiedenis, verkeer, aardrijkskunde en topografie.  

Alle vakken worden op alle niveaus (van groep 2 t/m 8) aangeboden, waardoor we 

gemakkelijk het niveau kunnen aanpassen aan het kind. 

Meestal kiezen we één of twee vakken, waar we met het kind aan werken. 

Ieder kind heeft een eigen inlogcode (deze is op te vragen bij de docenten), waarmee 

eventueel ook thuis geoefend kan worden. 

Misschien leuk om een keer samen met uw kind te bekijken? 

 
 

 
 
 
De cliëntenraad Swaenensteyn in oprichting is nu officieel aangemeld bij het LSR (Landelijk 

Steunpunt Medezeggenschap) en we zijn dan ook echt van start gegaan. Op dit moment 

zijn we nog in de opstartfase en verzamelen we vooral veel informatie om de cliëntenraad 

goed op poten te zetten. 

In het voorjaar komen wij met een uitgebreid verslag en 

horen jullie meer van ons (de leden) en de samenwerking 

tussen de cliëntenraad en de zorgboerderij. Mocht je 

interesse hebben om met ons mee te gaan doen, welkom! 

clientenraadswaenensteyn@gmail.com 
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