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VAKANTIE VOORBIJ 

Dus we gaan weer zwemmen, gelukkig maar! Al 

die vakanties zijn maar niks toch? Helaas staat er 

al weer een aangekondigd in deze brief. Het is 

niet anders. Reden om de komende weken zoveel 

mogelijk te komen zwemmen denk ik zo. Al 

verleer je het niet hoor, zo is het nou ook weer 

niet! Maar zwemmen is gezond, prettig en in onze 

spettersgroep nog heel gezellig ook! 

 

VERJAARDAGEN 

01 Chris  

07 Semjon  
07 Fred  

13 Olga 

13 Lisa  
13 Ricardo        40 

14 Sharon  
15 Monique 

19 Hennie  

21 Marcel  

30 Leo  

Allemaal van harte gefeliciteerd. Een gezellige 

verjaardag gewenst met lekkere taart natuurlijk. 

En cadeautjes zijn natuurlijk ook well euk, maar 

niet het belangrijkste toch? 

  

AGENDA 

21 maart medewerkersvergadering in het 

Aanloopgebouw om 19.30 u! 

15 april Open dag, dus ouders, opa’s, oma’s, 

broertjes,  zusje vrienden en bekenden kortom de 

hele bubs welkom om te kijken en mee te 

zwemmen. 

29 april geen zwemmen i.v.m. de meivakantie. 

Misschien een beetje raar in april, maar ook 

6 mei, nog dezelfde meivakantie dus geen 

zwemmen! 

 

MAG IK ME EVEN VOORSTELLEN 

Ik ben: Shobana van Deventer 

Ik woon in: Bennebroek 

in een woongroep. 

Het is wel prettig dat mijn 

ouders dicht in de buurt 

wonen. 

Toen ik 10 maanden oud 

was kwam ik van India naar Nederland. Mijn broer 

Anand, die ook uit India komt, was er al en was 3 

jaar toen ik kwam. 

Mijn broer woont inmiddels in Buitenveldert met 

zijn vriendin Kim. Ze hebben twee kinderen, Fleur 

en Rick. Dat zijn dus mijn nichtje en mijn neefje!  

Op 4-jarige leeftijd ging ik naar de basisschool in 

Vogelenzang. Er was een begeleidster bij mij, zij 

heet Paula en is kleuterleidster. Daarna ben ik 

naar de Luciaschool gegaan, ook met een 

begeleidster, zij heet Lilian. Op mijn 17de moest ik 

stage gaan lopen, maar dat was best moeilijk. 

Daarna ben ik nog 3 jaar naar de Van 

Voorthuizenschool geweest. Vervolgens ben ik bij 

Hart Werk en Kunst gekomen (onderdeel St. De 

Hartekamp, red.) Daar schilder, teken ik en werk 

met keramiek. Mijn hobby’s zijn skiën, schaatsen, 

piano spelen, tennissen en zwemmen. Ook houd 

ik van fietsen en wandelen. Ik luister heel veel 

naar klassieke muziek en ga ook graag naar een 

concert of een museum.  

Ik ben heel tevreden met mijn leven en ik hoop 

dat het nog heel lang zo blijft! 

 

SPREUKEN 
Je kunt alle bloemen wegsnijden, maar je kunt de 

lente niet tegenhouden 

Een leven zonder dromen is als een tuin zonder 
bloemen. 

Een bloem denkt niet aan concurreren met de 
bloem naast haar, ze bloeit gewoon. 

Bloemen van geluk moet je zelf planten 

Wat zonlicht is voor bloemen, is een 

glimlach voor een mens. 

Vrienden zijn als bloemen, ze fleuren je dag op. 

Als bloemen dromen waren die eeuwig zouden 
duren dan plukte ik de allermooiste om naar jou 

te sturen.  
 

ZIEKENBOEG 

Voor zover bekend nog steeds leeg, gelukkig 

maar. Nog maar eens herhalen, 

wel even melden als er iets aan 

de hand is. Een opbeurend 

kaartje is zo geschreven! 
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