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Hallo allemaal, 

Hierbij de nieuwe nieuwsbrief. Een speciaal welkom voor nieuwe kinderen/jongeren, 

ouders/verzorgers hiervan en nieuwe collega’s! Op de laatste pagina is ook de agenda 

voor 2022 te vinden. Veel leesplezier voor iedereen! 

Update Corona 
Helaas is dit nog steeds een onderwerp wat ons allen dagelijks bezig houdt. Er verandert 

veel en wij proberen met elkaar de juiste afwegingen te maken. Op onze website 

www.zorgboerderijzoetermeer.nl  is de nieuwste beslisboom te vinden. Bij vragen en 

twijfels altijd welkom om contact op te nemen met ons! 

Wetenswaardigheden 
- Ons Deelnemerstevredenheidsonderzoek wordt al door aardig wat ouders/verzorgers 

ingevuld. Dank voor jullie medewerking en positieve input, maar vooral fijn om te zien 

dat jullie tevreden zijn. Daar doen we het voor!! Voor degene die het nog niet hebben 

ingevuld hierbij nogmaals de link. We zitten nu op een responspercentage van ongeveer 

50% en willen dit graag nog een stuk hoger krijgen voor een zo helder en eerlijk 

mogelijk beeld. Dit is de laatste week en jullie zouden ons er enorm mee helpen!  

- Invullink voor deelnemers Zoetermeer: https://forms.gle/it15uEWQ84RbnuT26 

- Invullink voor cliënten Hazerswoude: https://forms.gle/oZ76vroB9r3n9FxY9 

 

Educatie: Vanaf september gaan we officieel onderwijs geven in 

samenwerking met de Leo Kanner Onderwijsgroep. Om onze deelnemers 

nog meer en betere kansen te kunnen bieden op onderwijs!! Na de 

voorjaarsvakantie zijn er als voorbereiding al wat kleine veranderingen. 

Hierover ontvangen de betreffende deelnemers nog informatie.  

 

Meivakantie! 
 

De doordeweekse kinderen zijn ook vrij op de zorgboerderij in de 

schoolvakanties, maar kunnen wel komen als dit schriftelijk via de 

mail wordt aangevraagd en hier ook schriftelijk akkoord voor is 

gegeven. 

Uitgezonderd de zaterdagen, dan worden de kinderen gewoon 

verwacht, tenzij ze schriftelijk zijn afgemeld.  
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Kinderen die doordeweeks normaal naar school gaan, kunnen in de schoolvakanties dus 

ook extra komen als er plek is en dit schriftelijk is aangevraagd en akkoord is gegeven. 

Nu nog enkele plekjes vrij, maar vol is vol      

 

Wij houden 1 week meivakantie aan. Dit is de week van 30 april t/m 8 mei. Let 

op! De week ervoor waarin Koningsdag valt (27 april en dus gesloten) 

verwachten wij iedereen gewoon. Natuurlijk kunt u uw kind dan wel afmelden 

maar doe dit aub zo spoedig mogelijk zodat andere kinderen eventueel extra 

kunnen komen! Er is deze week geen educatie op de zorgboerderij.  
 

Medicatiepaspoorten 
Van alle kinderen die thuis of op de zorgboerderij medicatiegebruiken moeten wij een 

kloppend recent medicatiepaspoort hebben. Dit is een eis vanuit de inspectie! Wij 

verzoeken u ook wijzigingen direct schriftelijk via de mail door te geven en zorg te 

dragen dat wij dit paspoort in ons bezit hebben.  

 

 

 

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

ook voor de nieuwe lezers van de nieuwsbrief. 

➢ 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. 

➢ 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. 

➢ 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!!! 

  

Belangrijke mededelingen! 
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Ponydagen en avonturendagen 
Ook dit jaar organiseren wij weer de pony- en 

avonturendagen. De reden dat het zonder logeren is, is niet 

alleen Corona, maar ook budget technisch omdat er bijna 

niemand meer een nachtvergoeding heeft. Hierdoor kunnen 

meer kinderen deelnemen.  

Je kunt je nu al opgeven via: 

zorgboerderijhazerswoude@swaenensteyn.nl of 

zorgboerderijzoetermeer@swaenensteyn.nl Wacht hier niet te 

lang mee want de ervaring leert dat dit snel gaat en vol = 

vol! Ook zullen we helaas wel rekening moeten houden met of het budget toereikend is 

om deel te nemen en of deze dagen überhaupt passend zijn voor jou of uw zoon/dochter. 

11, 12, 13 juli 2022 ponykamp/ponydagen 

18, 19, 20 juli 2022 avonturenkamp/avonturendagen 

De precieze tijden volgen nog in een aparte brief voor ponydagen en avonturendagen. 

* Kosten ponydagen: 5 dagdelen groep en 12 uur begeleiding ind. 

 * Kosten avonturendagen: 5 dagdelen groep en 12 uur bg ind.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cliëntenraad 
Onze cliëntenraad heeft inmiddels aardig z’n draai gevonden. Ze zijn achter de schermen 

druk bezig. Een voorbeeld is een communicatieplan zodat iedereen goed weet wie die 

voor wat moet benaderen. Dit wordt komende tijd nog verder uitgewerkt en zal daarna 

gedeeld worden met iedereen. De cliëntenraad heeft ook input gegeven voor de vragen 

van ons deelnemerstevredenheidsonderzoek. Bedankt daarvoor.  

De cliëntenraad kan altijd nog enthousiaste ouders gebruiken. Mocht dit iets voor u zijn, 

spreek ons aan!! 
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   Agenda 2022 

 Schoolvakanties geopend op aanvraag:  

 Voorjaarsvakantie 26 feb t/m 6 maart 2022  

 Meivakantie 30 april t/m 8 mei 2022  

 Zomervakantie 9 juli tm 21 augustus 2022  

 Herfstvakantie 22 t/m 30 oktober 2022  

 Kerstvakantie 24 december t/m 8 januari 2022  

   

 Ponydagen/avonturendagen:  

 11, 12, 13 juli 2022 ponykamp/ponydagen  

 18, 19, 20 juli 2022 avonturenkamp/avonturendagen  

    

 Feestdagen boerderij eerder dicht:  

 Zat 31 dec 2022 geopend tot 16u- Oudejaarsdag  

   

 Feestdagen boerderij gesloten:  

 Zo 17 april 2022- 1e paasdag  

 Ma 18 april 2022 -  2e paasdag  

 Woe 27 april 2022 - koningsdag  

 Do 26 mei 2022 - hemelvaartsdag  

 Zo 5 juni 2022- 1e pinksterdag  

 Ma 6 juni 2022 - 2e pinksterdag  

 Zo 25 december 2022 - 1e kerstdag  

 Ma 26 december 2022 - 2e kerstdag  

 Ma 26 december 2022 - 2e kerstdag  

 Zondag 1 januari 2023- Nieuwjaarsdag  
 

 


