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    We wish you a merry Christmas   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Maatschappelijke stagiaires 
 
Vanaf schooljaar 2011-2012 wordt de MaS (maatschappelijke 
stage) landelijk verplicht. De stage richt zich op het doen van 
vrijwilligerswerk en daardoor een zinvolle bijdrage te leveren aan 
de maatschappij. 
Leerlingen van 4 vwo, 4 havo en 3 vmbo lopen 20 uur stage bij 
een (vrijwilligers)organisatie. De MaS is een verplicht onderdeel 
en de leerlingen krijgen een beoordeling en daarnaast ontvangen 
ze na afloop van hun stage een certificaat. 
Via onder andere een speciale site, masbommel.stagerage.nl 
kunnen de leerlingen hun stageplaats uitzoeken. 
De kinderboerderij heeft aangegeven voor 4 leerlingen een 
stageplaats te kunnen zijn. 
Op het ogenblik zijn er 3 scholieren aan het werk, dit zijn Anne 
Landman, Bianda Sopa, Lars van der Broeck. 
De kinderboederij wenst hen een leuke en leerzame stage. 

 

Fijne Kerstdagen en een geweldig nieuw jaar 
allemaal! 
 
Het bestuur en de redactie van de kinderboerderij Beestenboel 
Zaltbommel,  wensen jullie en jullie familie hele fijne Kerstdagen toe.          

 
 

 

Sinterklaas feest 
 
Ondanks het natte en koude weer hebben de pieten en de 
kinderen zich weer kostelijk vermaakt op de kinderboerderij. 
Met de kleurplatenwedstrijd kent Sint nu eenmaal geen verliezer 
dus elk kind ging met een leuk cadeau naar huis. 
 

                     
 

 Zie de maan schijnt  door de bomen  
  
Met dank aan Horstman montage voor de sponsoring en 
met dank aan het activiteitenteam. 
www.horstmanmontage.nl 
 
Wilt u alle foto’s op uw gemak nog eens nazien van deze dag ? 
Mail dan even naar Marianne Erich: 
duveramarian@telfort.nl  

                

Vacatures 
 
We kunnen nog steeds heel 
hard vrijwilligers gebruiken 
voor het voeren, toezicht 
houden, klusjes e.d. 
Interesse? Neem dan 
contact op met Dorien 
Werps. 
 
dorien.werps@gmail.com 

     Tel:0418-510977  
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Heeft u ook een leuk verhaal 
die in deze nieuwsbrief past? 
Mail dan o.v.v.’Nieuwsbrief’ 
naar Marianne Erich 
 
duveramarian@telfort.nl 

    Tel:06-15534645 

 

 

Leerlingen uit het onderwijs helpen de Beestenboel 

Leerlingen uit het praktijk onderwijs RSG uit Tiel  hebben in de maand  
november , van alle schapen en geiten  op de kinderboerderij de 
hoeven gekapt en ontwormd . 
Dit stond uiteraard onder leiding van een leraar en ons bestuurslid Tom 
v/d Klaauw . Na afloop van deze praktijkles kregen sommige leerlingen 
een certificaat bekwaamheid hoeven kappen .Uit deze goede 
samenwerking vloeit in de toekomst misschien nog meer uit.  
 

Gert Thijs en Steven Brouwers stoppen op de kinderboerderij met 
het voeren van de dieren. 
Wij willen bij deze Gert  en Steven hartelijk bedanken voor al hun 
inzet op de kinderboerderij. 


