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Buiten zijn we weer volop bezig met veranderen. We brengen drainage
aan en een put, om het water wat vaak blijft staan op het erf af te voeren.
De gezamenlijke verjaardagen vieren van de begeleiding gemeld in vorige
nieuwsbrief op 12 maart 2016 wordt hierdoor gecanceld. Ook zijn we
druk bezig om een nieuwe schuur te plaatsen. Hierop komen waarschijnlijk zonnecollectoren en een palletkachel in zodat wij warmte en elektriciteit op eigen erf hebben zodat wij de veranderingen in de boerderij goed
kunnen gaan doorvoeren. Hierbij denkend aan het milieu.
We willen graag in de zomer iets anders plannen ter vervanging van 12
maart, waar wij in de volgende nieuwsbrief op terug komen.
Een verandering in activiteitenplanning om doelgericht te kunnen werken
aan de leerdoelen van onze deelnemers. Deze waren al vermeld in de
vorige nieuwsbrief, maar ter herinnering nogmaals
De verandering is dat we gaan werken met een maand thema.
Januari
Doelen
Februari
Cognitieve ontwikkeling
Maart
Sociale contacten
April
Kwaliteiten
Mei
Zelfontplooiing
Juni
Verantwoording
Juli
Communicatie
Augustus
Samenwerking
September
Verandering
Oktober
Kennis en Vaardigheden
November
Bewustwording
December
Motoriek
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.
In vakanties op maandag keuze dag, dinsdag sport en spel op woensdag
onderhoud /welzijn op donderdag knutsel activiteiten en vrijdag voeding.
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Belangrijke date 2016
Net zoals vorige jaar hebben we ook dit jaar inspraakmomenten en doen wij dit met de
start van onze speciale ouderavond op 20 april van 19.45 tot 21.30 uur. Het wordt een ontspannen avond waarin we elkaar beter kunnen leren kennen door interactie met elkaar.
De andere datums zijn woensdag 20 juli, woensdag 21 september en woensdag 21 december.
Een meidendag op zaterdag 28 mei zussen en zusjes zijn van harte welkom.
Jongensdag op zaterdag 11 juni. Hier zijn de broers en broertjes van harte welkom.
Graag zien we een mailtje tegemoet met wie er gaan komen op deze dagen. Na deze opgave
krijg je een mailtje wat er die dagen gepland staat en wat er nodig is om deze dag gezellig te
laten verlopen.
Spokentocht zal dit jaar gehouden worden op vrijdag 21 oktober. Deze avond zal starten
om 20uur tot middernacht.
Sinterklaasfeest zal gevierd worden op zondag 27 november.

10 minuten gesprekken
Er volgen snel uitnodigingen voor de 10 minuten gesprekken. Hierin willen wij graag weten
hoe er gedacht wordt over het verlenen van de zorg. Graag bespreken we hierin ook de
eventuele wijzigingen in de zorg die gevolgen hebben voor de te verlenen zorg.
In deze uitnodiging staat ook dat we graag wijzigingen in zorgverzekering en medicijngebruik
willen weten. Vergeet deze dan niet mee te nemen.

Zomervakantie 2016
Dit jaar willen we eens wat anders. We zijn toch al zo aan het veranderen. Kunnen we
dit ook met de zomervakantie toch???
We gaan dit jaar naar Limburg. De datum zal zijn van 29 juli t/m 5 aug.
Hoe wij deze dagen gaan invullen weten wij nog niet. Dit ligt aan de animo hiervoor.
Bij deze nieuwsbrief zit een opgave formulier.
Net als voorgaand jaar zullen we kijken naar leeftijd en ontwikkelings-genootjes tijdens
de invulling van deze week. Bij onvoldoende animo zullen wij genoodzaakt zijn om met
onze bewoners deze week in te vullen.
Door alle veranderingen zijn we wel heel oplossing gericht. Voor eventuele problemen
benader ons even voor een gesprek….
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De website
We gaan de tekst op de website aanpassen. Deze is verouderd en de tekst aan vervanging
toe.
We gaan de site weer up to date brengen waardoor het kan zijn dat de website tijdelijk
niet beschikbaar is.
Voor vragen of op / aanmerkingen zijn wij beschikbaar via mail of telefoon.

Team Ons Kinderparadijs
Ook hier hebben de nodige veranderingen in plaatsgevonden. We zullen op korte termijn
op het bord bij binnenkomst foto’s ophangen welke begeleiding er wanneer aanwezig is.
Dit zodat het duidelijk is voor de deelnemers en ouders / verzorgers wie ze aan kunnen
spreken.
Op het bord bij binnenkomst aan de linkerkant zullen ook a4 tjes gaan hangen om de
vrijwilligers en stagiaires voor te stellen. Dit zodat er duidelijker is wie er wanneer
waarvoor rondloopt voor de deelnemers.
Voor zorginhoudelijke vragen blijven Willem en Ivonne het aanspreekpunt.
Het kan zijn dat de deelnemer thuisgebracht wordt door Brenda of Thijs.
Zij zullen vaak meelopen tot aan de deur.
Als er bijzonderheden zijn zullen zij deze doorgeven aan u.
Mochten er vragen zijn die zij niet kunnen beantwoorden zal Willem of Ivonne hierover
contact met u opnemen.

Ouderraad
Vergader datum ouderraad 2016.
23 maart, 18 mei, 29 juni, 24 augustus, 5 oktober en 16 november.
Mocht u belangstelling hebben of iets willen bespreken. U bent van harte welkom.

In het kort
- Wij blij zijn met de flexibele
stagiaires

Datums voor in de agenda:


20 april ouderavond

- Wie heeft er nog ideeën?



28 mei meidendag



11 juni jongensdag

- We uitkijken naar alle opgaves
voor al die leuke dagen.



29 juli t/m 5 aug vakantie



21 oktober spokentocht

- Wij trots zijn op alle vrijwilligers
die hun handen uit de mouwen
steken.



27 november sinterklaasfeest

- Dit is de zestiende nieuwsbrief.
- De veranderingen zullen ook dit
jaar voor aanpassingen zorgen.
- Na bewogen periode gelukkig
weer in de lift.
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We druk bezig zijn om de winter
binnen te kunnen zijn.
Roy veel voldoendes haalt op
school.
Michiel goed banden kan plakken.
Danielle, Martijn en Esmee er op
de donderdag zijn.
Nick nog steeds mooie gevallen
kan bouwen met mecano.
Saffanie het straten nog steeds
niet is verleerd.
Marc en Jorian gezellig kunnen
kletsen samen.



Tim carnaval leuk vind.



Roy H goed kan skelteren
Henrico ondanks de kou graag
buiten aan het werk is.
Ruben jarig is op valantijnsdag en
dol is op Herby
Willem nog onder zijn haarpluk
door kan kijken
Mitchell goed kan zwemmen in
zijn lieslaarzen
Cesaro de Nieuwjaars duik koud
vond













Ivonne goed is in Zumba.
Ilona goed boterhamzakjes kan
knopen.
Femke haar kamer kan
opruimen!
Janno goed kan spelen op zijn
accordeon.
Tristan goed kan dammen.
Yannick nu weet wat een straatje
leggen is.


















Angelique weer uit het gips is.
Milan goed kan Mario karten
op de Wii.
Safwan onder de indruk is van
vuurwerk
Joost kan goed schaatsen op
ijzel.
Dylano vaak wint van Roy op
de Wii.
We Ricardo en Alexander
niet veel zien.
Dave goed eitjes kan koken.
Rolf wel houd van een feestje
of fifa speelt.
Danny graag buiten helpt.
Bradley zijn kamergenoot
aardig vind.
Leon onder de douche staan
lekker vind, vooral op de
boerderij.
Bart monopoly spelen leuk
vind.
Marvin en Justin graag weer
willen gaan zwemmen.
Thijs goed kan tekenen.
Brenda zich welkom voelt als
stagiaire.



Wij iedereen bedanken
voor de steun in de
afgelopen periode.



Dat u deze nieuwsbrief op de
website kan lezen.

