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Rick maait het gras
Rick heeft een nieuwe baan.
Hij vindt het hartstikke leuk.

Rick is cursist in Leidsche Rijn.
Sinds kort werkt hij op een
zorgboerderij.
Hij doet daar van alles.
‘Ik verzorg de cavia’s, de kippen
en de konijnen.
Ik geef ze eten en drinken.
En ik maak hun hokjes schoon.’

Gras

Rick doet nog veel meer.
‘Werken in de moestuin.
En gras maaien.
Het is heel afwisselend werk.’
Gras maaien vindt hij het leukst.
Dat doet hij met de maaimachine.

Gezellig

Het is hard werken op de boerderij.
Maar ook heel gezellig.
‘Na het werk drinken we koffie en thee.
Soms krijgen we er een koekje bij.’

Bezoek

De zorgboerderij heet
Wierenveld.
Het is in Haarzuilens.
Je kunt op bezoek komen.
Dan kun je de dieren en de
moestuin zien.

Wie is…. Anneke

Een baby!
Melunesh is cursist in Utrecht.
Ze vindt het heel leuk bij Prago.
Maar nu komt ze even niet.
Want ze heeft in maart een baby
gekregen.
Hoera!

Wael

Anneke zorgt voor de
communicatie.

Wat doe je allemaal?

Vooral veel schrijven.
Bijvoorbeeld deze schoolkrant.
Maar ook de tekst op de website.
En de nieuwtjes op Facebook.

Waarom doe je dat?

Schrijven is het leukste wat er is.
Het is mijn hobby en mijn werk tegelijk.
Iedereen bij Prago is aardig.
Dat maakt het extra leuk.

Wat doe je op zondag?

Meestal ga ik naar mijn moeder.
Zij kan niet zo goed bukken.
Ik help haar in de tuin.

Wie bewonder je?

Rembrandt.
Zijn schilderijen zijn niet alleen mooi.
Maar ook ontroerend.
Soms krijg ik er kippenvel van.

Het is een jongen.
Hij heet Wael.
Wael is helemaal gezond.
Met Melunesh gaat het ook goed.
‘Ik ben heel blij met Wael.
Het is mijn tweede kindje.
De eerste is ook een jongen.
Hij is drie.’

Ethiopië

Melunesh komt uit Ethiopië.
Zij leert Nederlands bij Prago.
Soms weet ze een woord niet.
Dan praat ze verder in het Engels.
‘I want to go back to school!’

Muizenplaag
Ieks!
25 muizen!
Gelukkig zijn het computermuizen.
We hebben ze gratis gekregen.
Van Remco Wijbenga uit Nijmegen.
Dankjewel!

Woordzoeker
Zoek deze woorden in de woordzoeker:
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Welke letters blijven er
over?
Die letters maken een zin.
Dat is de oplossing.
Stuur de oplossing aan:
communicatie@prago.nl.

Winnaar

De winnaar van de
vorige woordzoeker is
Abdul uit Utrecht.
Hij krijgt een
cadeaubon.
Gefeliciteerd Abdul!

Op excursie
Er zijn weer drie
excursies geweest.
Prago Amersfoort ging
naar De Flint.
Daar was een musical:
Anastasia.

Prago Utrecht en Prago
Houten gingen naar
Museum Speelklok.
Ze kregen een rondleiding.

Prago Leidsche Rijn ging
naar het Centraal Museum en
het Dick Bruna Huis.
Twee musea in één keer!
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