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Door vele factoren hebben wij een heftig half jaar achter de rug ,maar met
vereende krachten besloten de schouders er weer onder te zetten.
Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor hun steun, begrip en
betrokkenheid in deze periode.
Er hebben al zoveel veranderingen plaats gevonden dat wij er zelf ook één
willen door voeren.
Een verandering in activiteitenplanning om doelgericht te kunnen werken
aan de leerdoelen van onze deelnemers.
Natuurlijk blijven de grote activiteiten wel bestaan:
Ameland vakantie in 2 groepen 31 juli t/m 7 augustus 2015
Hoek van Holland 15 augustus 2015
Familiedag 22 augustus
Sinterklaasfeest 29 november 2015
Decemberviering 12 december 2015
Scheveningen 1 januari 2016
Gezamenlijke verjaardagen vieren van de begeleiding 12 maart 2016.
De verandering is dat we gaan werken met een maand thema.
Juli 2015
is dat Communicatie
Augustus 2015
is dat Samenwerking
September 2015 is dat Verandering
Oktober 2015
is dat Kennis en Vaardigheden
November 2015 is dat Bewustwording
December 2015 is dat Motoriek
Januari 2016
is dat Doelen
Februari 2016
is dat Cognitieve ontwikkeling
Maart 2016
is dat Sociale contacten
April 2016
is dat Kwaliteiten
Mei 2016
is dat Zelfontplooiing
Juni 2016
is dat Verantwoording
Met in het eerste weekend van de maand Sport en Spel activiteiten in het
thema.
In het tweede weekend van de maand Knutselactiviteiten in het thema.
In het derde weekend van de maand Onderhoud/ Welzijn
In het vierde weekend van de maand Voeding
Zijn er vijf weekenden zullen de leukste activiteiten herhaald worden.

Wist u dat?
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Zomervakantie 2015
In de zomervakantie starten wij met de nieuwe formule gericht op het thema van de maand.
Op de maandagen zullen er Knutsel activiteiten zijn.
Op de dinsdagen zullen er Sport en Spel activiteiten gedaan worden.
Op de woensdagen de Crea dag.
Op de donderdagen Boerderijdagen.
Op de vrijdag Hapas Tapas/ Koken en Bakken.
De zaterdagen Sport en Spel activiteiten
Op de zondagen staat er om de week dansen op het programma van Jecyntha,
tussen 14.00 en 16.00 uur .
De andere week boerderij dag
Er zal rekening gehouden worden met het aantal aanwezigen en weerverwachtingen bij de
activiteiten.
Ook zullen er uitjes zijn in het thema hierbij zal gekeken worden naar de interesse van de
aanwezige.
Als er iets niet duidelijk is of nog vragen heeft meld het ons.
Info@onskinderparadijs.l of bel 0591 564119.

Ameland 2015
Op Ameland hebben wij een ander programma aangepast op het eiland en de deelnemers
die meegaan.
Ook hier zal doelgericht gewerkt worden, aan de leerdoelen. Maar vooral lol en gezelligheid
met elkaar hebben zal centraal staan.

Familiedag zaterdag 22 augustus 2015
Zaterdag 22 augustus voor het hele gezin.
Deze zaterdag zullen wij met alle gezinnen een geweldige middag beleven.
Ouders, broertjes en zusjes en een hele middag lol.
Andere ouders leren kennen en samen activiteiten doen.
Afsluiten met een BBQ en koel drinken.
Maar ook zal er tijd vrijgemaakt worden om met elkaar te praten over de manier van
zorg inkopen, en het aantal uren van een dag.
Wij hopen alle gezinnen op deze zaterdag te kunnen verwelkomen.
Vanaf 14.00 uur staat er koffie en thee klaar met iets lekkers (toch Nicole Stokhof ? die
lekkere gebakjes van 5 jarig bestaan).
Om 15.00 uur start activiteiten waarna we om 17.30 uur de hamburgers op de BBQ
zullen neerleggen.
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Klant tevredenheidsonderzoek 2015
Hiervoor heeft u formulieren ontvangen om in te vullen. Mocht u deze nog niet ontvangen
hebben laat het ons even weten, dan sturen wij deze alsnog op.
Heeft u ze nog niet ingeleverd, graag nog even doen.
Met de meeste ouders hebben wij inmiddels een evaluatie gesprek gehad.
Met sommige moet deze nog plaats vinden.
Ook moeten wij van enkele kinderen nog een medicijn paspoort/ medicijn uitdraai van
apotheek hebben voor in het dossier.
Vergeet niet bij veranderingen van telefoonnummer, zorgverzekering of heel belangrijk bij
herindicatie het nieuwe indicatie bewijs op te sturen.

Vacature in de Ouderraad:
Reinalien heeft na enkele jaren notulist te zijn geweest haar functie opgezegd. Reinalien ontzettend bedankt voor deze jaren betrokkenheid binnen de ouderraad.
Hierdoor is er een vacature ontstaan binnen de ouderraad.
Denkt u dat lijkt mij wel iets, stel u verkiesbaar door u via info@onskinderparadijs.nl aan te
melden.
Denk u zou het iets voor mij kunnen zijn vraag gerust meer informatie via hetzelfde emailadres.
Er wordt op deze bijeenkomsten onder andere gesproken over Ameland.
Ook wordt er heel veel gesproken over de veranderingen in de zorg.
We spreken in de bijeenkomsten onze bezorgdheid uit over het mislopen van deze veranderingen. Als het mogelijk is gaat de ouderraad ook naar bijeenkomsten van de gemeente
om hun bezorgdheid uit te spreken.
Verder worden er tijdens de ouderraad vergaderingen gesproken over activiteiten en vertrek van vrijwilligers en aannemen van vrijwilligers en stagiaires.
Lianne werkt in de zomervakantie.
Rolf zal meestal op Zaterdag als vrijwilliger aanwezig zijn. Twee zaterdagen wel één niet.
Danique blijft werkervaring opdoen op Woensdag, Zaterdag, Zondagen en in vakanties.
Verder zal Brenda ons team gaan versterken door de dagbesteding te begeleiden.

In het kort:
- Dit is de vijftiende nieuwsbrief.
- De verbeteringen gaan zowel
buiten als binnen verder.
- Ouderraad heeft een vacature.
- Na bewogen periode gelukkig
weer in de lift.
- Wij hebben zin in de zomervakantie
- Wij zijn trots op alle die geslaagd zijn voor hun diploma

- en op iedereen die naar het
volgende schooljaar overgaat

Datums voor in de agenda:


-Week Ameland het is bijna
zover

Zaterdag 22 augustus
Familiedag



- 2016 andere bestemming in
de zomervakantie

Zondag 29 november
Sinterklaas feest.



Zaterdag 12 december
Decemberviering.



Ameland voor degenen
die zich hebben aangemeld.

- Wie heeft er nog ideeën?
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Wist u dat:

Ermerstraat 3
7845 TA Holssloot

Tel: 0591 564119 / 0648251096



Wij de nieuwe cliënten welkom
heten.



Roy veel donald ducks heeft.



Michiel de moestuin bij houdt.



Quinten lasergamen leuk vindt.
Danielle, Martijn en Esmee er op
de maandag zijn.



Fax: 0591 564260
Email: info@onskinderparadijs.nl



Website:
www.onskinderparadijs.nl




Bezoek onze website
www.onskinderparadijs.nl



Nick zijn rijbewijs gehaald heeft.
Saffanie evenementen loopt als
rode kruis medewerker.
Mark het water koud vond in het
zwembad.
Onze accountant een mooie leeftijd heeft bereikt.

dig vindt.


Ivonne probeert af te vallen.



Ilona ons veel helpt.



Femke veel fietst.



Leroy jarig geweest is.



Janno op de dinsdag komt.




Tristan zijn krullen kwijt is.
Yannick naar Frankrijk is geweest.



Angelique erg creatief is.




Milan geopereerd is.
Jecyntha bezig is met een
dans videoclipje.



Tim veel kan eten.



Safwan op de fiets komt.



Roy H zelf boxen kan maken.





Lianne weer aan het werk is.
Greet Scholte een geweldige
vrouw is.



Joost goed kan voetballen.
Dylano mee geweest is naar
Groningen.
Ricardo 2 en zijn broertje
Quyncy nieuw zijn.
Dave in het zwembad gezwommen heeft.




Henrico een harde werker is.



Marnix een nieuwe BMX heeft.



Ruben graag skeltert.



Britt altijd geweldig kan lachen.



Casper naar het VMBO gaat.
Janno bouwtekeningen in elkaar
kan zetten.








Willem super eigenwijs is.
Mitchell warm weer vervelend
vindt.
Alexander ballen gehakt voor
ons gaat maken.
Cesaro het op de boerderij gezellig vindt.
Ricardo laser gamen ook gewel-





Dennis een bril draagt.




Rolf weer een game dag wil.
Danique jonge kittens heeft,
en 21 jaar wordt.



Danny Willem graag helpt.



Yael mee sport op dinsdag.



Wij iedereen bedanken
voor de steun in de
afgelopen periode.



Dat u deze nieuwsbrief op de
website kan lezen.

