NIEUWSBRIEF
Stal de Worp
locatie Herfte
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April 2020 week 15
In deze nieuwsbrief:
Week 15
door Cor van Beesten, vakleerkracht boerderij Stal de Worp

De geiten
Het was de afgelopen dagen prachtig weer. Ook de jongste geitjes, die nog met de fles
gevoed worden, konden naar buiten. Werkelijk een prachtig gezicht. Ze lopen overal
met je mee en hoe leuk is het dan, dat ze de fles krijgen van de leerlingen die wel op
school zijn.

Dat valt nog
niet mee.
Eén flesje
voor twee
geitjes!

Samen werken aan jouw toekomst
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Vragen, opmerkingen of
suggesties over de nieuwsbrief
zijn altijd welkom. Stuur een
mail naar Annelies Jansen
a.jansen@ambelt.nl

De groentetuin

Ondanks alle “Corona ellende” wensen wij u namens Stal
de Worp een . . .

De mest is onder gewerkt en de plaats voor de peultjes
bepaald. Nu nog even de palen met gaas verplaatsen en
dan kunnen we zaaien. Aangezien er niet of nauwelijks
leerlingen zijn, doen we dit zelf, zodat we in ieder geval
wel kunnen oogsten straks.

en . . . houdt afstand en blijf GEZOND!

De kippen

Ook de platte bak is bemest en gespit en binnen in de kas
zijn de nodige planten gezaaid.

Inmiddels zijn de aardappelen gepoot, de uitjes geplant
en de peultjes, snijbiet, worteltjes, prei en bietjes gezaaid
in de koude grond.

de Ambelt Stal de Worp Quiz
Afgelopen maandag hebben we speciaal voor de afdeling
SO online een Quiz uitgezet. Tot op heden hebben 47
leerlingen de Quiz gedaan en hun antwoorden
ingezonden. Tot onze spijt is er een foutje in het
correctiemodel geslopen. Uiteraard houden we hier
rekening mee bij het bepalen van de winnaar. Wij hopen
in de Nieuwsbrief van volgende week aan te kunnen
geven wie de winnaar (s) is (zijn). De leerlingen kunnen
t/m 14 april a.s. deelnemen.

Elk jaar zorgen we er voor dat we rond de Pasen kuikentjes op Stal de Worp hebben. Dat waren we ook nu van
plan, maar helaas . . . Er wordt op dit moment niet
geleverd aan particulieren. We moeten het voorlopig
even doen met de kippen die we hebben.

De konijnen
Op dit moment hebben we elf konijnen. Voornamelijk
Nederlandse hangoordwerg. Ze worden allemaal binnen
gehouden in een konijnenhotel en zijn populair bij de
leerlingen.

Sientje
Met het warme weer van de afgelopen dagen gaat wat
extra water er wel in.
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Schapen scheren
Donderdag hebben we de schapen geschoren. Dit jaar
hebben we er voor gekozen om dit na de bevalling te
doen vanwege de lage temperaturen.

Eieren
Dagelijks hebben we verse eieren te koop. Bent u in de
buurt en u wilt eieren kopen? Kom even aan. Misschien
hebben we nog een doosje voor u.
We zijn dagelijks van 09.30 – 10.30 uur op de boerderij te
vinden. Mocht u lege eier-dozen hebben . . . wij houden
ons aanbevolen.

De duiven
Een prachtig gezicht in de avonduren. Vader en moeder
duif met twee jongen op stok!
Een klus die je niet alleen kunt doen, omdat de schapen
dit niet altijd even prettig vinden.

Jonge valkparkieten
Inmiddels groeien de jonge valkparkieten als kool. Ze
beginnen nu echt al een beetje op vogels te lijken.

De andere dieren moesten even wennen aan het kale
dier, maar voor de jongen maakt het niets uit. Die hebben
gewoon honger! En het volgende schaap is aan de beurt!

Donateur worden?
Draagt u Stal de Worp een warm hart toe en wilt u ons
ondersteunen? Vul dan de donateursbon in. (te vinden op
www.ambelt.nl)
Elke gift, eenmalig of jaarlijks, groot en klein is van harte
welkom en zal zeer goed besteed worden.
Wilt u op de hoogte blijven? Bezoek dan www.ambelt.nl
(locaties, kies: Herfte, Herfterlaan 39 Zwolle)

Stal de Worp
de Ambelt Locatie Herfte
Herfterlaan 39
8026 RC Zwolle
038 453 20 74
info@ambelt.nl
www.ambelt.nl

Meer nieuws…
Meer nieuws over de Ambelt vindt u op onze
website www.ambelt.nl. U kunt ons ook volgen
op Twitter via @ambelt.
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