Nieuwsbrief juli 2017
Kinderboerderij De Gliphoeve
Geldershoofd 79, 1103 BG Amsterdam
tel. 020-6900143
e-mail: kinderboerderij.gliphoeve@gmail.com

Lang gewacht, stil gezwegen …...
Ja, jullie hebben lang geen nieuwsbrief van ons ontvangen. Maar daar komt nu gelukkig weer
verandering in. Elke laatste week van de maand komt er een nieuwsbrief. En dat naast onze
Facebook pagina! Heb je ook een bijdrage over iets wat je op de Gliphoeve hebt meegemaakt?
Stuur die dan naar kinderboerderij.gliphoeve@gmail.com. Misschien wordt je verhaaltje volgende
maand wel geplaatst!
En lees nu eerst gauw verder!
Website
Sinds kort is onze website vernieuwd. Eindelijk, zoiets is geen makkelijk klusje! Bekijk de site op
www.kinderboerderijgliphoeve.nl. Je zult versteld staan over deze nieuwe prachtige site!!
Beestenboel
Ook dit semester hadden zich weer veel kinderen van Samenspel en Wereldwijs zich ingeschreven
voor de woensdagmiddag dierenles op de Gliphoeve. Elke week appeltjes eten, limonade drinken en
van alles leren over een dier op de boerderij. Met aaien, voeren en zelfs op de pony rijden. Gezellig
veel drukte voor de boerinnen Audrey, Birgit en Tante. Het enthousiasme van de kinderen was leuk
om te zien! We willen graag nog veel semesters zulke leuke groepen kinderen ontvangen!

Destiny is niet bang voor een kip!

Wat een cowboy!

Geiten
Iedereen is dol op onze geiten. Sinds kort hebben we 2 nieuwe geiten, een kleine die Lorna heet en
de grote is Elvis genoemd. Elvis is een bok en door een stoer meisje uit Utrecht van de slacht gered.
Lees haar verhaal op onze Facebook pagina, https://www.facebook.com/Kinderboerderijgliphoeve!

Hier wordt Elvis hartelijk welkom geheten!
Baby’tjes
Er zijn weer kleine eendjes en kuikentjes geboren. Kom gauw eens langs, ze groeien zo snel!

Medewerk(st)ers
We hebben afscheid genomen van stagiaires die met veel liefde op de boerderij hebben gewerkt:
Maxime gaat door naar het volgende jaar, Johanna gaat naar het ROC, Stefan is afgestudeerd en
gaat als bedrijfsleider voor het Kruidvat werken, Chanty is afgestudeerd en gaat verder studeren.
We wensen ze allemaal veel geluk met hun carrière.
We hebben ook een nieuwe collega: Elise. Ze zal zich richten op het organiseren van evenementen
en de verhuur van de timmerschuur en Gansi. Verder zullen er binnenkort workshops en teamuitjes
op de boerderij plaatsvinden. Zij vindt het leuk om alle vrienden van de Gliphoeve te leren kennen.
Kom dus gauw eens langs!

Activiteiten
Verschillende scholen hebben deze maand hun jaar afgesloten op de Gliphoeve. Van voorschool 'De
Egeltjes' tot de taalschool voor nieuwkomers 'Taal en Coast op maat'. Het waren heel leuke
dagdelen met dieren bekijken en aaien of voeren, een speurtocht, pannenkoeken eten en wat al niet.
Natuurlijk is voor de kinderen de speeltuin ook altijd een grote trekpleister.

Wat voor spannends laat de boerin
hier zien?

Lekker genieten van pannenkoeken

Verjaardagsfeestjes
We hebben een nieuwe flyer gemaakt waarmee we ouders uitnodigen om het verjaardagfeestje van
hun kind bij ons te vieren. Met verschillende mogelijkheden en altijd ook wat lekkers. Kinderen zijn
heel enthousiast. Kijk ook op Facebook, daar is nog een verrassing te vinden! Voor verdere
informatie en reservering: tel. 020-6900143; e-mail: kinderboerderij.gliphoeve@gmail.com

Vrijwilligers
Iedereen weet het, een kinderboerderij (of zoals wij het ook wel noemen 'onze buurtboerderij') kan
niet zonder vrijwilligers. Wil je weten of je ook zo nu en dan een handje kan helpen bij het
organiseren van een rommelmarkt, met het onderhouden van de bloementuin, de groentetuin, het
schilderwerk, met de kinderfeestjes, de regenmiddagen met spelletjes of gewoon met zo nu en dan
aanwezig zijn en een oogje in het zeil houden in de speeltuin? Kom langs en kijk rond wat je kan
doen en stel dat voor. Je wordt hartelijk welkom geheten door Boerin Birgit of Boer Karim!
Dag(deel) klussen
Zo nu en dan komt een afdeling van een groot bedrijf een dag(deel) klussen op de boerderij in het
kader van 'teambuilding'. We zijn iedereen daar heel dankbaar voor en genieten dan zelf ook van
een fijne dag. Zeg het voort!
Dit was het voor deze maand. Wij allen van de Gliphoeve, dieren en boeren, vrijwilligers en
stagiaires, wensen je een fijne vakantie en wij hopen je in deze periode ook bij ons te zien!

TOT SPOEDIG !

