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Even voorstellen:

Hallo allemaal.
Sinds april 2019 werk ik hier op de Kip, dat is dus al weer ruim een jaar. Ik heb het heel erg
naar mijn zin en leer iedereen steeds beter kennen. Ik heb heel lang geleden op Craeyenburch
mijn opleiding gedaan tot Z-verpleegkundige en heb hier 14 jaar gewerkt. Daarna heb ik
12 jaar ander werk gedaan. Maar het begon weer te kriebelen en ik heb de overstap naar
de zorg voor de zorg voor verstandelijk gehandicapten gemaakt. Na wat zoekwerk kwam ik
hier op de Kip terecht en kom iedere dienst weer met plezier naar mijn werk toe.
Ik hoop in de toekomst nog veel voor de Kip te kunnen betekenen en heb er zin in om leuke
dingen met elkaar te ondernemen. Buitenshuis, maar ook op de Kip.
Ik ben getrouwd en heb 3 kinderen. De oudste is net uit huis en er wonen nog 2 dochters
gezellig thuis. Verder heb ik een hond en twee poezen. Altijd druk en gezellig bij ons thuis 😉.
Hartelijke groeten, Bianca Haring.

1

Nieuwjaarsreceptie.

Het lijkt alweer zo lang
geleden! De nieuwjaarsreceptie was erg gezellig!
Foto’s: Will.

_______________________________________________________

Kip-Klusjes.
Af en toe wordt er ook geklust op De Kip. Kastjes worden in elkaar gezet of de
slaapwacht wordt opgeknapt! Martine
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FamilieNet.
Hoe leuk is dat! Veel méér dan in deze nieuwsbrief past, vind je tegenwoordig op
FamilieNet. Hieronder een greep uit de leuke tekstjes en foto’s van het leven in corona-tijd.

21 maart 2020. Zo, en dan is de eerste week zonder dagbesteding voorbij. We zijn super trots op
hoe iedereen het doet. De één vind het heerlijk en de ander vind het wat lastiger. Gelukkig
krijgen we sinds een aantal dagen van 12 tot 16 een medewerker van de dagbesteding zodat we
met z’n tweetjes zijn en wat meer aandacht aan de bewoners kunnen geven. Vanmiddag hebben
ze een aantal voetbalveldjes bezocht en lekker een balletje getrapt. Na het avondeten ben ik met
Een aantal naar Nootdorp gefietst en hebben daar lekker een ijsje gegeten (wel gek hoor, ze
Mochten er maar met 2 tegelijk naar binnen). Vanavond hebben we boven genoten van Disney+
(De leeuwenkoning gekeken ). Super fijn dat dit geregeld is. Zeker in deze tijd wordt daar zo
nu en dan lekker gebruik van gemaakt.Groetjes Bianca
22 maart 2020.
Lieve ouders,
Dank jullie wel
voor het
lekkers.
We gaan er
zeker
van genieten.
Bianca

29 maart 2020.
Afgelopen week
hebben wij lekker cup
cakes gebakken en
versierd. Het zijn
mooie creaties
geworden en we
hebben er lekker van
gesmuld. Tussendoor
hadden we ook nog
even de tijd om
lekker te puzzelen.
Linsey
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3 april 2020. De mannen hebben van de week samen de heg en de boom gesnoeid.
Zij hadden er een dagtaak aan, maar het is gelukt. Na het harde werken hebben zij
lekker gepuzzeld. Linsey

11 april 2020. Disco in
volle gang … nog net
geen geluidsoverlast
voor de buren (hahaha)!
Martine

18 april 2020. Creatief geweest met spiegels op straat en van straatkunst genoten!Martine
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16 mei 2020.
Deze 2 mannen zijn weer blij
met hun korte kapsel!
Martine

17 mei 2020. Weer met iedereen op pad
geweest. Simon had vandaag mazzel
dat op de looproute een bak met
Donald Ducks lagen die je gratis mee
mocht nemen. Dan nemen we er
natuurlijk wel een paar mee😀! Martine

26 mei 2020.
We hebben gesmuld
van de aardbeien
die we zomaar kado
kregen van de
groenteboer (wel 5
bakken en ze waren
zo heerlijk zoet).
Bianca
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Oom Charlie.
Hier bij de foto van mijn
nichtje jasmijn is van mijn
broer groetjes Charlie

Verjaardagen.
Ruben
George
Simon
Charlie
Charissa
Willem
Cristian

dinsdag 9 juni 2020
donderdag 25 juni 2020
donderdag 30 juli 2020
donderdag 10 september 2020
zondag 20 september 2020
zaterdag 3 oktober 2020
vrijdag 16 oktober 2020

Ferdy
Alan
Rutger
Ivo
Annemiek
Sabine

zaterdag 19 december 2020
donderdag 14 januari 2021
zondag 24 januari 2021
maandag 19 april 2021
zaterdag 1 mei 2021
donderdag 20 mei 2021
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