Een kind kan en mag zichzelf in ‘Ons Kinderparadijs’

Nieuwsbrief

De veertiende nieuwsbrief alweer.
De pietendag 2014.
Interessante informatie:
 Dit is onze veertiende
nieuwsbrief
 Digitale communicatie
 Decemberviering
 Kerstvakantie
 Activiteiten op de website
 13 maart informatieavond ‘Into autisme’
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Decemberactiviteiten 2014.
13 December hebben wij
de decemberviering op
een andere locatie gehad.
Afgelopen december bij
de Markies van Karabas in
Schoonoord. Ons is het
bijzonder goed bevallen.
En we hopen ook dit jaar
daar in december met alle
cliënten naar toe te kunnen.

Kerstvakantie o.a. Zwolle ijs sculpturen wat was
het koud, maar bijzonder mooi. Ook hebben wij
gezwommen en zijn wij naar de schaatsbaan geweest. Op 1 januari 2015 weer een Nieuwjaars
duik in Scheveningen gehad.
Wie gaat er mee 2016???

Digitaal in 2015
In januari gestart met e-mailen helaas gaan de facturen weer per post omdat deze voorzien moeten zijn van handtekening.
De nieuwsbrief en alle inschrijfbrieven blijven via de mail naar u toe gestuurd worden, dan
kunt u ook via de mail reageren, zodat wij dit in de planning kunnen verwerken.
Verder blijft het voor ons belangrijk dat als er een herindicatie plaatsvind wij daar zo
spoedig mogelijk een kopie van krijgen voor in het dossier.
Maar ook als u van zorgverzekering veranderd, of er een nieuwe I.D gemaakt is.
Natuurlijk vinden wij het ook fijn als uw telefoonnummer veranderd wij hiervan op de
hoogte gebracht worden, zodat we u kunnen bereiken bij calamiteiten.
Verandering van medicijn gebruik met de bijbehorende medicijn verstrekking verklaring.

Klant tevredenheidsonderzoek 2015
Het cijfer dat u ons gaf in 2014 was een 8,5 ,u was blij bent met onze flexibele mogelijkheden. Volgende maand is het weer zo ver en we zijn benieuwd welk cijfer wij dit jaar krijgen. Ook nodigen wij u uit voor een evaluatie van het begeleidingsplan, en het bespreken
van het zorgplan en de bijbehorende leerdoelen. Hier ontvangt u een uitnodiging per email voor.
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Informatieavond ‘In to Autisme ‘
13 maart vanaf 19.45 uur staat de koffie/ thee klaar en om 20.00 uur zal de avond starten.
Frans Coolen van ‘In to Autisme’ zal deze avond aanwezig zijn om er een extra educatieve
leerzame en interactieve avond van te maken.
Frans zal de kennis die hij in de loop der jaren heeft vergaart o.a. bij NVA (Nederlandse
Vereniging voor Autisme) graag met ons willen delen.
Ouders kunnen ook hun kennis met elkaar delen. Na afloop is er een hapje en drankje om
de verjaardagen te vieren van Saffanie, Willem, Ivonne, Rolf en Lianne. Danique is wel niet
in maart jarig maar we vieren het voor de ouders 13 maart( voor de kinderen is dit op 14
maart van 14.00-17.00 uur). Locatie zullen wij bekend maken na de aanmeldingen. Helaas
hebben wij nu erg weinig aanmeldingen. Nog aan te melden tot 22 februari.

Ouderraad:
In de deel op het informatiebord hangt een formulier met foto’s van de ouderraadleden,
zodat u kunt zien welke naam bij wel gezicht hoort.
Daarop staan ook de vergaderdata voor als u iets in te brengen heeft.
Zet u vast in uw agenda Vrijdag 13 maart ouderavond, een interactie avond om elkaar te
leren kennen en ervaringen uit te wisselen. Onder leiding van Frans Coolen ‘Into autisme ‘.
Afgelopen bijeenkomsten is er o.a. 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 blijft gelukkig nog een tijdje bij ons werken.
Debbie is op vrijdag nog steeds stagiaire Dierenverzorging Terra tot aan de zomervakantie.
Na vertrek van Ryan zal Rolf meestal op Zaterdag als vrijwilliger aanwezig zijn.
Danique zal werkervaring opdoen op Woensdag, Zaterdag, Zondagen en in vakanties.
Vanaf februari op Dinsdag en Donderdag Cynthia stagiaire Terra Sporeto en Balou op de
Donderdag stagiaire Terra Sporeto. Maar ook in vakanties.

In het kort:
- Dit is de veertiende nieuwsbrief.
- De verbeteringen gaan zowel
buiten als binnen verder.
- Ouderraad is zichtbaar op informatiebord.
- Ouderavond vrijdag 13 maart.
- Wij hebben in de zomervakantie
genoten.
- Maar ook van de herfst en
kerstvakantie.

-Week Ameland is geëvalueerd.
- 2015 weer naar Ameland.

Datums voor in de agenda:


Vrijdag 13 maart
Ouderavond



- Decembermaand was weer
gezellig.

Zaterdag 14 maart van
14.00 tot 17.00 uur feestmiddag voor de cliënten.



- Wij kijken nu uit naar de
voorjaars vakantie.

Zaterdag 16 mei familiedag voor het hele gezin.



Ameland voor degenen
die zich hebben aangemeld.

- Er druk gemaild wordt met
Ameland voor leuke activiteiten
- Vanaf nu weer 4x per jaar een
nieuwsbrief.

-- Eind Januari Ryan bij het afscheid een mooi boekwerk
meegekregen heeft.
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Wij de nieuwe cliënten welkom
heten.
Roy een mooi rapport heeft.
Michiel veel dagen aan sport
doet.



Femke een geweldige meid is.
Leroy op de woensdagmiddag
komt.

Nick alweer 18 jaar is.
Saffanie de skelterbaan af gemaakt heeft.
Mark lekkere hapas tapas gerechten maakt.
Onze accountant het jaaroverzicht af heeft.





Roy H graag logeert.
Lianne in februari geopereerd
gaat worden.
Greet Scholte ons nog altijd
helpt.
Henrico onze new holland geweldig vind.



Ilona heel creatief is.



Tim heel gezellig kan zijn.





Quinten goed kan ministecken.
Danielle, Martijn en Esmee op
ook pietendag waren.







Ricardo zich graag verkleed.
Ivonne de administratie niet
leuk vind.









Safwan veel papier heeft.



Ryan afscheid genomen heeft.
Joost goed kan helpen in de
tuin.
Dylano de anderen steeds
beter leert kennen.
Britney ook afscheid gaat nemen in de voorjaarsvakantie.
Dave een mooie mobiel
heeft.








Marnix hard werkt.



Ruben boos kan kijken.





Britt lekker kan bakken.





Casper slim is.



Janno creatief is met papier.
Willem gelukkig aan de beterende hand is.
Mitchell hem veel uit handen
neemt.





Alexander ook goed kan bakken.



Cesaro nu ook veel sport.

Tristan gelijk met Janno komt.
Yannick Ligretto spelen leuk
vind.
Milan de tafel netjes kan dekken.
Jecyntha ook een prachtige
dochter gekregen heeft.







Dennis zwemmen leuk vind.
Rolf genoten heeft met gamedag.
Danique alweer aardig gewend is.
Danny alles nieuw vind.
Wij iedereen bedanken voor
het meeleven afgelopen November.
Dat u deze nieuwsbrief op de
website kan lezen.

