
BalloohOEve! 

Fietsen 

De paarse fietsen vielen 

bijna uit elkaar omdat ze 

al heel oud waren.  Het 

werd tijd voor nieuwe 

fietsen. Eeeeennnnnnnn 

daar zijn ze dan!!! 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

  

 

 

Kindergroep 

Sommige kinderen van de 

kindergroep kunnen niet naar 

de boerderij komen in 

verband met corona. Daarom 

halen wij de boerderij naar 

hen!!  

Ze hebben allemaal een 

pakketje gekregen met tekst 

en uitleg hoe je een 

zonnebloem moet planten.  

Wie krijgt de grootste 

zonnebloem van de 

Balloohoeve? 

 

Uitslag maken wij uiteraard 

bekend in de nieuwsbrief  

 

Geen open dag 

Afgelopen week hebben we allemaal 

kunnen horen dat de maatregelen 

omtrent het Corona-virus aangepast 

zijn; de scholen gaan voorzichtig 

weer open!  

Helaas blijven de eerdere 

maatregelen gelden en moeten we 

jullie vertellen dat de open dag van 

2020 niet doorgaat! Hopelijk kunnen 

we dit op een later tijdstip gaan 

inhalen. 

Wist je dat 

Danny ook 

een ruiter is 

geworden?  



Paarden 

 Bij de paarden blijft het een 

drukte van belang! Op de 

paardengroep genieten we 

van onze kleine Raisa, en 

krijgen de andere paarden 

dagelijks de liefde die ze 

verdienen. 

Ondertussen zijn Charissa en 

Liesbet bezig met het 

beleren van Pepper en Pip, 

staat Kaya op knappen 

(baby!) en maken we 

heerlijke ritjes door het bos!  

Onderwijs op afstand 

De kinderen die doordeweeks op de 

boerderij zijn, krijgen normaal 

gesproken ondersteuning in het 

leren van onze Roely! Helaas 

kunnen we dit door de Corona bij 

een aantal kinderen niet meer 

doen, omdat ze niet op de boerderij 

kunnen komen. 

Gelukkig zet Roely zich voor 200% in 

om de kinderen toch nog het stukje 

onderwijs te bieden dat zij nodig 

hebben! Niet alleen de kinderen 

leren hier veel van, maar ook 

begeleiding wordt flink op de proef 

gesteld.. 😊 

Sandra 12,5 jaar in dienst 

Onze Sandra is 12,5 jaar in 

dienst op de Balloohoeve!  

Helaas kunnen wij dit nu 

niet met haar vieren, maar 

wanneer alles achter de rug 

is halen we dit dubbel en 

dwars in!  

Gefeliciteerd Sandra 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


