



Personeelsnieuws
Janneke is 12 mei 2017 bevallen van een zoon: Quint
Geraldine gaat 19 juli met zwangerschapsverlof
Rozanna, de stagiaire van het afgelopen half jaar, komt bij
ons werken in de weekenden en midweken.
 Myrthe van der Stoep komt in schooljaar 2017/2018 stage lopen in het
weekend. Op pagina 2 stelt ze zich aan u voor!
 Astrid, Pouline en Irene starten in september met de cursus “autisme
coach”
 Melissa, Paola, Janneke, Len, Rhode en Douwe starten in september
met de cursus: “geef me de 5”

De evaluatiegesprekken worden halfjaarlijks
gevoerd. U ontvangt eerst ons verslag om daarna
een telefonische afspraak met ons te maken. Het
verslag is de leidraad van het gesprek.
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 Irene op!

Het jaarrooster 2017 is geüpdatet naar de
mogelijkheden. Heeft u nog niet opgegeven?
Doe dit dan snel!

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

Voor de zomervakantie zijn er 3 extra
slaapkamers gerealiseerd op de speelzolder

Uitnodiging ouderraad
Wie: alle ouders/verzorgers
Wat: bijeenkomst over “activiteiten”
Waar: groep wit
Wanneer: maandag 17 juli 9:00 uur
(ook voor de logees!)
Hoe: de ouders/verzorgers worden in
groepen verdeeld (wit/rood, groen
en blauw). Aan de Hand organiseert
een werkvorm over activiteiten.
Hoe kun je je voorbereiden? overleg
thuis met je kind welke activiteiten
leuk/minder leuk zijn en wat ze graag
zouden willen.

Het jaarrooster van 2018 is afgerond. Na
de zomervakantie zullen we de
definitieve versie sturen. In het rooster is
er in de midweken gekozen voor
logeeropvang ma t/m vr of ma t/m wo
of van wo t/m vr. Er zijn nog maar 3
kinderen van de 60 die kiezen voor 1
nacht. Uw voorkeur mag u doorgeven,
maar we kunnen de aanvraag pas
accepteren als er kamers overblijven.

Hallo allemaal,
Mijn naam is Myrthe van der Stoep. Ik ben 18 jaar oud en ik volg de opleiding
'Medewerker maatschappelijke zorg, Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen
Niveau 4'. Op dit moment zit ik in mijn 3e en laatste leerjaar.
Voor mijn opleiding moet ik een jaar lang stage lopen bij een erkend leerbedrijf. Om deze
reden ben ik terecht gekomen bij 'Aan de Hand' en zal ik hier het aankomende jaar als
stagiaire aan de slag gaan. Dit zal vanaf eind augustus 2017 tot eind juli 2018 zijn. Het is de
bedoeling dat ik stage ga lopen tijdens de logeerweekenden en de zaterdagen.

Dinsdag 5 september is er i.v.m.
Wist u dat u 48 uur van te voren
kosteloos kunt afzeggen? En bij 24
een weerbaarheidstraining geen
vannaar
te voren
eerste
Ik kijkuur
er erg
uit enerikaltijd
hoopde
jullie
snel te ontmoeten!
dagbesteding!
dag verrekend wordt?

Cliënt panel
SZZ, onze hoofdaannemer, is verplicht om
een cliënt panel, op te richten. Inmiddels
doen er al 60 deelnemers mee van
verschillende zorgboeren.
Vind jij het leuk om met jouw kind een
bijdrage te leveren aan de zorg? Vul eens
per 3 maanden een vragenlijst in. Deze
vragenlijst neemt maximaal 15 minuten in
beslag.
Let op! Heeft SZZ in haar client panel minder
dan 100 deelnemers, dan kan het zijn dat we
niet meer gecontracteerd worden.
Help jij ons mee? Neem bij interesse contact
op met Irene.

Zorgbelang
SZZ vindt het van groot belang dat de
vertrouwensfunctie op de
zorgboerderijen professioneel en
conform wet- en regelgeving is
georganiseerd. Daarom faciliteert SZZ de
inzet van een vertrouwenspersoon /
cliëntondersteuner op de zorgboerderij.
In Zeeland is ons vertrouwenspersoon:
 Sjoek de Vries: 06-82047011
 Madelon van den Broeke: 0658795345
Meer informatie? www.zorgboerenzuid.nl
 Organisatiestructuur
 Vertrouwenspersoon

