Hebben jullie het al gezien?
Aan de hand heeft er een
nieuwe schuur bij! In deze schuur
komen de landbouwvoertuigen
te staan.

Tijdens de logeeropvang merken we
regelmatig veranderingen in de
medicatie. Willen jullie veranderingen
24 uur van te voren doorgeven? Zo
voorkomen we fouten!

Sinds 17 april 2017 hebben we 2
nieuwe kamers. Kamer 3 is
opgesplitst en heette nu kamer
3a en 3b.

Hoe werkt het?
O= voor ontbijt of rond 10:30 uur
M = voor de lunch of rond 16:00 uur
A = rond 16:00 uur of voor avondeten
 = voor slapen gaan

Wist u dat u 48 uur van te voren
kosteloos kunt afzeggen? En bij
24 uur van te voren er altijd de
eerste dag verrekend wordt?

Tot 1 mei 2017 lopen Gert-Jan en Esther
stage bij ons. Zij volgen de opleiding SAW,
leerjaar 1. Rosanne is er tot de
zomervakantie en tweede jaars stagiaire.

Op vrijdag en zondag brengt of
haalt u uw kind op in de blauwe
groep.
Daggasten worden iedere ochtend
ontvangen in groep wit

De logeeropvang
stroomt vol. Wil jij
nog een plekje
bemachtigen?
Geef je snel op

Let op: altijd 1 medicatie uitgave in 1
vakje. Zo voorkomen we verwarring!
Heb je te kort? Wij hebben altijd extra
doosjes! Vraag erna bij de leiding.

Loopt de indicatie bijna af? Vraag 6 tot 8
weken van te voren een nieuwe aan! Weet
je nog niet hoe dit moet? Geen probleem,
neem contact met ons op!

Helaas gaat Sonja ons verlaten. We wensen
haar veel succes met haar nieuwe baan.
Gelukkig komt Hilde ons versterken als
oproepkracht in het weekend en in de
vakanties.
Al enkele maanden loopt onze nieuwe
collega Melissa rond. Zij werkt op maandag,
donderdag en in het weekend. Op de
website stelt zij zichzelf voor!

Janneke is per 4 april 2017 met
zwangerschapsverlof. In augustus is ze weer bij ons
terug!
En ook Geraldine is in blijde verwachting! Medio juli
2017 gaat zij met verlof, in augustus verwachten zij
hun tweede kindje 

Neem eens
een kijkje op
onze website.
Daar staat
o.a. onze
hand-out

