Nieuwsbrief
Met deze nieuwsbrief brengen we u graag op de hoogte van de laatste nieuwtjes van Praktijk de
Regenboog.
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Terugblik zomervakantie 2018 en voortuitblik 2019
Zomer 2018 hebben we weer een dagprogramma georganiseerd en tevens in de 4e en 5e week van
de zomervakantie een zomerkamp georganiseerd. De eerste week was bedoeld voor kinderen met
een belevingswereld tot ongeveer 12 jaar en stond in het thema van Piraten. Gelukkig is de vloek
verbroken en hebben we twee geliefden uit kunnen zwaaien in hun bootje. De week erna waren de
pubers en jong volwassenen aan de beurt. De week stond in het teken van films. Er zijn dan ook veel
mooie films bekeken op het prachtige grote scherm wat we tot onze beschikking hadden, maar er is
ook zelf gefilmd, er zijn quizzen gespeeld en er is gelasergamed.
Ook 2019 is er in de zomer week een programma. Zoals het er nu naar uitziet komt de zomer er als
volgt uit te zien:
Week 1, 2 en 3: dagprogramma
Week 4: zomerkamp voor kinderen tot ongeveer 12 jaar (of een belevingswereld hierbinnen)
Week 5: zomerkamp voor jongeren vanaf 12 jaar tot ongeveer 22/23 jaar
Week 6: wij gaan het nieuwe schooljaar voorbereiden, hierdoor geen standaard dagprogramma

10 jarig jubileum
Het zal u vast niet ontgaan zijn: Praktijk de Regenboog bestaat al weer 10 jaar! Dit hebben we dan
ook gevierd op 14 september j.l. met een borrel met leuke activiteiten voor kinderen waaronder een
springkussen van Jumping Zaanstad. Voor het team was er vervolgens een BBQ in de tuin van de
Noorderhoofdstraat. Voor alle vrijwilligers, medewerkers en andere mensen die in welke vorm ook
geholpen hebben of aanwezig waren: heel hartelijk dank. Met name grote dank aan de mensen die
de jungle van een tuin omgetoverd hebben tot een lege nader in te richten vlakte!

Veranderingen op financieel vlak
Er zijn een aantal veranderingen op gebieden van bekostiging van de zorg. Hieronder een korte
samenvatting. Over een groot deel van deze veranderingen hebben we eerder dit jaar een
informatiebijeenkomst gehouden voor ouders. Als hier opnieuw behoefte aan is organiseren wij deze
natuurlijk graag! U kunt dan contact opnemen met Karin Ketelaars
(kketelaars@praktijkderegenboog.com)

-

-

Wij zijn per april 2018 gecontracteerd voor segment B binnen de regio Amsterdam
(waaronder Zaanstad en Purmerend)
Wij zijn per januari 2018 voor de regio Alkmaar gecontracteerd, binnen deze regio is er geen
onderscheid in sectoren.
De Betalingsovereenkomst en de Niet Ingekochte Zorg is in de regio Amsterdam afgeschaft.
Dit heeft vaak grote consequenties voor onze kinderen. We proberen met de jeugdteams,
contractmanagement en andere betrokkenen vanuit de gemeente om de problemen zo goed
mogelijk op te lossen of zo klein mogelijk te houden.
Een aantal ouders ervaren dat het jeugdteam graag wil dat er overgegaan wordt naar ZIN in
plaats van PGB. Als u een PGB heeft van (ruim) voor 2017 heeft u het recht op het PGB te
behouden. Er zijn een aantal ouders samen actief om hier samen in te werken. Mocht u
aansluiting willen bij deze groep, neem dan gerust contact met ons op.

-

Personele bijzonderheden
Helaas hebben ook wij te maken met problemen op gebied van het vinden van leuke, gezellige en
kundige nieuwe mensen. Tevens hebben we te maken met mensen die op deze ruime arbeidsmarkt
andere leuke banen vinden of gaan verhuizen naar een ander deel van het land en ons daarom
verlaten. Een dynamische tijd dus. Wij doen ons uiterste best om zoveel mogelijk stabiliteit voor de
kinderen en jongeren te bieden die maar mogelijk is.
Een volledige beschrijving van wijzigingen voor de hele organisatie lukt helaas niet hier. Informatie
komt per locatie, per groep of per kind. Een aantal bijzonderheden kunnen wij wel hier vermelden:
- Bianca Raven heeft het stokje voor zorg coördinatorschap overgedragen aan Maud de Regt.
Zij zal vanaf heden de locatie Noorderhoofdstraat onder zich hebben. Dit zal zij in eerste
instantie doen met directe ondersteuning van Emmy Jansen
Bianca blijft gewoon werkzaam, maar zal zich concentreren op haar werkzaamheden op de
groep en haar ambulante taken.
- Wij zijn heel hard op zoek naar nieuwe vervoerders vooral zowel de ochtenden, de middagen
als tussen de middag. Weet u nog iemand? Neem contact op met Karin Ketelaars, zij kan uw
vragen beantwoorden. (kketelaars@praktijkderegenboog.com)
-

Hebben jullie plek of is er een wachtlijst?
Is een veel gestelde vraag. Het antwoord hangt af van uw vraag voor een aantal vormen van zorg
hebben wij plek, andere vormen van hulp hebben soms enige wachttijd. Wij hebben op dit moment
plek bij het volgende aanbod:
- Naschoolse groep op dinsdag-en woensdagmiddag
- Ambulante hulp (wel mede afhankelijk van gewenste dag en tijd)
- Tijdelijk verblijf 12 jaar en ouder
Wij proberen zo vraaggericht mogelijk te werken, neem dus gerust contact op met uw vraag en dan
kijken we samen wat mogelijk is.

Klusdag
Zaterdag 24 november organiseren wij tussen 11.00 en 16.00 uur een klusdag aan de
Noorderhoofdstraat te Krommenie. Er zijn op alle verdiepingen nog heel veel klussen die gedaan
moeten worden. Denk hierbij aan: schuren, schilderen, ophangen/ verplaatsen van lampen, kitten,
afwerken van allerlei zaken (dus aftimmeren, wegwerken etc.). Wij zorgen voor materialen en
natuurlijk een lekkere lunch en andere versnaperingen.

Mocht u het leuk vinden om te helpen dan horen wij het heel graag. U kunt zich aanmelden bij Judith
Bark (jbark@praktijkderegenboog.com) of Marije Hemmer (mhemmer@praktijkderegenboog.com).

CTO
Binnenkort ontvangt u per email een link naar een vragenlijst, het zogenaamde
clienttevredenheidsonderzoek (CTO). Het is heel fijn als u deze voor ons in zou willen vullen. Op deze
manier krijgen wij een indruk wat er al goed gaat maar ook welke verbeterpunten er nog zijn. Uw
antwoorden worden anoniem verwerkt. Mocht u het fijn vinden om naar aanleiding van de lijst met
ons in contact te treden dan is dit altijd mogelijk.

Kerstvakantie: wanneer open?
De kerstvakantie zijn wij geopend en gesloten op de volgende dagen:
22 december: reguliere zaterdagopvang
24 december: geopend met een dagprogramma tot 16.00 uur
25 en 26 december: gesloten wegens kerst
27 en 28 december: geopend met een dagprogramma
31 december: gesloten, de medewerkers hebben een kantoordag
1 januari: gesloten wegens nieuwjaarsdag
2, 3 en 4 januari: geopend met een dagprogramma
5 januari: reguliere zaterdagopvang
Het inhoudelijke programma volgt op korte termijn.

Wist u dat?
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Wij per 28 juni een B.V. zijn geworden?
Dat dit voor sommige mensen helaas veel administratie met zich meebracht?
Dat dit kwam door een nieuw KvK nummer?
Wij op de Noorderhoofdstraat 5 kippen hebben gekregen?
Dat wij daar op de 1e verdieping ook een kat hebben?
Dat deze regelmatig bij behandelingen betrokken wordt?
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