BalloohOEve!
Hoe gaat het op de
boerderij?
Op de boerderij is de geboortegolf
in volle gang! Kaya is bevallen van
een mooi merrieveulen, de kalfjes
blijven maar komen en het
uitbroeden van de vele eieren blijft
ook maar doorgaan; kippen,
eenden en fazanten!
Ondanks de Corona wordt het op
de boerderij langzaam aan wat
drukker; op de volwassengroep en
op de kindergroep breiden we
voorzichtig uit. Hierin denken we
natuurlijk wel strikt aan de
voorschriften rondom Corona!

Jaarverslag
Bouwina is weer druk bezig geweest
met het schrijven van het jaarverslag.
En.. hij is goedgekeurd! Het
jaarverslag is vanaf vandaag te lezen
op de website.

Roely was op afstand aan het leren
met de kinderen, maar is vanaf
deze week weer begonnen met
leren op de boerderij, fijn!
We blijven videobellen, appen en
individuele aandacht bieden voor
onze thuisblijftoppers! Hoe je het
ook wendt of keert; het blijft een
bijzondere tijd.

Tuin
In de tuin maakt iedereen zich op
voor een lange, warme zomer. De
tuinmannen zijn druk in de weer met
de verschillende groentes – zowel op
de tuin, als in de kraam. De prei
staat in de grond, de knoflook komt
omhoog en de kolen laten zich al
zien.

LET OP!
In verband met Hemelvaart en Pinksteren zijn wij:
Donderdag 21 en vrijdag 22 mei VRIJ!
Maandag 1 juni VRIJ!

Winkel
In de winkel blijft het een drukte
van belang! De winkelbabes blijven
druk in de weer met de
bestellingen, ijsjes en planten.
De afgelopen weken zijn we weer
bezig met de verkoop van planten
en bloemen. Het verkoopt niet
alleen supersnel, maar het staat ook
nog eens gezellig voor de winkel!

Coronakapsels
Zo! Dat de Corona invloed heeft
op alles wat er om ons heen
gebeurd weten we. Maar niet
alleen van binnen, maar ook van
buiten is het nu toch echt wel te
zien dat o.a. de kappers dicht
zijn. Hier een kleine compilatie
van onze hotte Coronakapsels.

Paarden
Het is weer tijd voor beschuit
met roze muisjes! Onze Kaya
heeft zondag een geweldig mooi
merrieveulen op de wereld gezet.
Mama en baby maken het goed,
en huppelen tevreden door de
wei. Raisa is erg nieuwsgierig en
gaat flink op onderzoek uit.
Over Raisa gesproken.. ze groeit
als kool en is lekker
ondernemend. Heerlijk!

Moederdag
Voor Moederdag zijn we
met de groep bezig
gegaan om heuse
Moederdag-cadeautjes
te maken. Zelfs de
mannen hebben hun
tuingereedschap laten
vallen om iets te gaan
maken voor moeders!

