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Nieuwjaarsborrel

Het is al weer even geleden, maar de foto's zijn
zo leuk! Op 2 januari werden de ouders
uitgenodigd voor een Nieuwjaarsborrel in huize
"de KIP" Alle lekkere hapjes hadden de
bewoners tevoren al klaargemaakt en natuurlijk
werd er ook champagne gedronken!
Cristian mocht de flessen openmaken en met zijn
sterke armen was dat ook helemaal geen
probleem. Charissa hield nog een mooie
toespraak en wenste iedereen een heel goed
nieuwjaar toe en natuurlijk brachten we daarna
een mooie toast uit voor een mooi en gelukkig
nieuwjaar met elkaar.
Daarna waren er nog veel lekkere hapjes en een
heerlijk kopje erwtensoep. Ja de bewoners
hadden goed gezorgd voor hun ouders en voor
een hele gezellige middag gezorgd met veel
muziek en gezellige babbeltjes met elkaar.
Voor de ouders van Willem was er een extra
toast, omdat ook zij een kleindochter hadden
gekregen, dus ook Willem is "ome Willem"
geworden!

Schaatsen in Delft .
Op zondag 9 januari zijn een aantal
jongens en meiden van de Kip gaan
schaatsen in Delft.
We gingen met de tram naar Delft,
het was erg mooi weer het zonnetje
scheen en de stemming zat er goed
in. Toen we uit de tram stapten
moesten we nog een klein stukje
lopen naar de ijsbaan, de ijsbaan is
midden in de stad .
In het begin was het voor sommigen
nog een beetje eng maar na een
poosje schaatsten iedereen de
sterren van de hemel! Na het
schaatsen zijn we met elkaar nog
een lekker kopje chocomel gaan
drinken en daarna weer met de tram
naar huis.
Kijk maar eens op de foto’s hoe goed
Charissa, Annemiek, Chris, Charlie en
natuurlijk Astrid kunnen schaatsen!
groetjes van Miranda

Stenen beschilderen
Met medewerking van Margot Labordus
( kunstenares uit Nootdorp) en de dames
van de Lionsclub waren 7 bewoners erg
actief met het beschilderen van stenen.
Deze stenen worden gebruikt ter
versiering van de Green Court op de
kinderboerderij.
De jongelui maakten mooie bloemen en
dierfiguren, die er heel kleurig uit
kwamen te zien.
Ook Margot genoot van de fijne sfeer en
wil graag nog eens terug komen om te
schilderen met de bewoners.

Sjoerd krijgt wat aanwijzingen van Margot
en Annemiek maakt een prachtig paard
met een mooie witte kop.
Wil je de stenen eens zien? Ga dan eens
kijken op de kinderboerderij bij de
speeltoestellen op de Green Court, daar
hebben alle stenen een plekje gekregen.

Tot slot was er op 16 maart de uitreiking van de Gulden Klinker op de kinderboerderij.
Wethouder Dekker kwam naar de Green Court om de dames van de Lionsclub, de jongelui en medewerkers van
Ipse die werken op de boerderij te bedanken voor hun inzet om alles zo mooi te maken. Daarom mochten zij
een gouden klinker in ontvangst nemen en een cheque van 1300 euro om weer wat leuke toestellen te kopen
voor de kinderen, die naar de kinderboerderij komen.
Simon gaf de wethouder nog uitleg over zijn werk en Christian mocht samen met Martijn de klinker op z'n
plaats leggen. Daarná waren er natuurlijk nog hapjes en limonade!

Een leuk berichtje van Remy
Op 11-1-11 Werd ons gezinnetje verblijdt met
de komst van Elliott !
De dag ervoor waren we nog druk in de weer
om alles op orde te krijgen voordat het kindje er
was, zoals de babykamer nog even inrichten,
box neerzetten etc, en we gingen zitten........
Nog geen half uur later begonnen Elliott zich
aan te dringen.
Jeremy , Oliver en Emily kregen er dus ineens
een broertje bij!
Goed gewicht, goede lengte en alles gaat
voorspoedig.
De kleine man groeit als kool! en krijgt dagelijks
de nodige knuffels en kusjes van Jeremy ,
Oliver en Emily( en Paps en mams natuurlijk)!
Hiernaast een foto van de kleine man!

Veel verjaardagen in de komende weken:
* 26 maart
* 19 april
* 1 mei
* 20 mei
* 9 juni
* 25 juni

discofeestje van de jarige Sjoerd
Ivo jarig
Annemiek jarig
Sabine jarig
Ruben jarig
George jarig

Graag kopij voor de volgende nieuwsbrief sturen naar kranenburg@kpnplanet.nl

