Nieuwsbrief september 2022
Dit is de nieuwsbrief van Praktijk de Regenboog. Via regelmatige nieuwsbrieven willen wij u als ouder, collega
of andere geïnteresseerde op de hoogte houden van het laatste nieuws. In deze nieuwsbrief aandacht voor:
-

Actueel aanbod
Nieuw! Groepsgerichte oudertrainingen
Personeel en stagiaires
Vrijwilligers
Zomerkamp 2023
Nieuwe locatie
aanvullende inkomsten
Wist u dat?
Mededelingen

Actueel aanbod
Praktijk de Regenboog heeft een breed aanbod. Daarnaast werken we zo vraag gericht mogelijk. Het leek ons
handig om voor u het actuele aanbod voor u op een rij te zetten.
➢ Zorg-onderwijsarrangement: dagbehandeling met onderwijs voor kinderen en jongeren die
binnen onderwijs en of andere dagbehandeling zijn vastgelopen.
➢ Zaterdagen:
o Zaterdagopvang voor kinderen in de leeftijd van 4 tot ongeveer 10 jaar
o Coole Teens voor kinderen in de leeftijd van 10 tot 14 jaar
o Hangout voor jongeren van 14 tot 18 jaar
➢ Naschoolse groepen voor verschillende leeftijden:
o NSO op maandag, dinsdag en woensdag, leeftijd: 4 tot ongeveer 10 jaar
o Coole Teens op woensdag en donderdag, leeftijd 10 tot 14 jaar
o Hangout op donderdag, leeftijd 14 tot 18 jaar
o I.S.A. op dinsdag, leeftijd 18 jaar en ouder
➢ Logeeropvang, training voor later zo zelfredzaam mogelijk wonen, eens per 4 weken in twee
groepen:
o Leeftijd 12 tot 18 jaar
o Leeftijd 18 jaar en ouder
➢ Individuele begeleiding op school, thuis of op onze locatie
➢ Individuele behandelingen voor uiteenlopende problemen zoals: angsten, aandacht-en
concentratie, sociale problemen, problemen op school, traumaklachten etc.
➢ Onderzoek zoals intelligentie onderzoek of onderzoek naar verschillende vormen van
problematiek
➢ Begeleiding in het gezin of ouderbegeleiding
➢ WMO begeleiding in de thuissituatie (bijvoorbeeld jong volwassenen die op zichzelf wonen, maar
ook voor als je nog thuis woont bij de ouders)
Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Laat het gerust weten.
Nieuw! Groepsgerichte Oudertrainingen
Vanaf het najaar/ begin winter zullen we een aantal ouderbijeenkomsten organiseren.
➢ Training psycho-educatie bij autisme
➢ Informatiebijeenkomst (bijna) 18 jaar en dan!?

Personeel en stagiaires
Met het afsluiten van het schooljaar en de start van het schooljaar zijn er enkele personele wisselingen
geweest. Ook zijn er stagiaires geweest die hun stage hebben afgerond, iedereen met goede resultaten!
Binnenkort starten de nieuwe stagiaires. Mocht u vragen hebben over de wisselingen of nieuwe mensen mag u
dit altijd laten weten. We proberen per groep of individu de informatie te verstrekken die nodig is. Daarom in
deze nieuwsbrief geen volledig overzicht.
Vrijwilligers
Naast medewerkers in dienst en stagiaires zijn er meerdere vrijwilligers die het team ondersteunen. We zijn
heel blij met deze mensen!! Daarom zetten we ze graag in het zonnetje:
➢ Rebecca helpt met regelmaat bij de logeerweekenden en zomerkampen naast haar baan als
leerkracht basisonderwijs.
➢ Marnix ondersteund de organisatie bij allerhande ICT klussen
➢ Bas doet allerlei administratieve en facilitaire werkzaamheden
➢ En dan nog een heleboel meer mensen die tijdelijk of iets langer ons hebben ondersteund zoals
Kalisha, Natalia, Robina en Elly
Mocht je nu denken: leuk, ik heb ook nog wat ruimte en help graag met klussen, schoonmaken, ondersteuning
op de groep of ….. Laat het ons dan weten! Zowel mensen die met vaste regelmaat willen helpen als mensen
die af en toe eens een dagje willen helpen klussen zijn heel erg welkom!
Zomerkamp 2023
De zomer is net afgelopen, desondanks vast een vooraankondiging voor het zomerkamp van 2023! We hebben
een open inschrijving tot en met februari 2023. Hierna zullen we op basis van de aanmeldingen beslissen hoe
we de groepen precies indelen (leeftijd, duur etc.) De kampen zullen plaatsvinden in de 3 e en 4e week van de
zomervakantie.
Wil uw kind zeer waarschijnlijk (weer) mee? Laat het dan vast weten, hoe eerder we weten wat de wensen
hoe eerder we u kunnen informeren wanneer welke groep precies aan de beurt is.
Nieuwe gesprekslocatie
Vanaf oktober krijgen we de beschikking over een ruimte in Uitgeest aan de Westergeest 39. Deze ruimte is
bedoeld voor vergaderingen, gesprekken met ouders, kinderen en jongeren. De ruimte huren we van Stichting
Jeugdhuis de Bogaerd waar we ook in de zomer onze kampen organiseren. Een van de ruimtes van de
boerderij is heel mooi verbouwd en ingericht als kantoor/ vergaderruimte. We zijn blij dat wij van deze ruimte
gebruik kunnen maken.
Mocht u op deze locatie afspraken hebben: dan graag opletten dat u het terrein niet op mag met de auto.
Deze kan in de winkelstraat of bij de Marskramer geparkeerd worden. Met de fiets mag u wel het terrein op.
Aanvullende inkomsten
Helaas is het leven best duur. Niet alle kosten worden gedekt door de inkomsten die bijvoorbeeld door
gemeenten en scholen worden betaald. Praktijk de Regenboog is dan ook regelmatig op zoek naar sponsoren.
Het gaat hierbij niet direct om bedragen (al zijn deze natuurlijk ook heel welkom) maar veelal om materiaal. Zo
hebben wij momenteel behoefte aan:
- Pionnen, lintjes, hoepels, pittenzakjes, kegels voor gymactiviteiten
- Knexx
Daarnaast hebben we met regelmaat acties om extra inkomsten te winnen. Zoals:
➢ Een langlopende actie is het inzamelen van (frituur)vet/ gebruikte olie. Als wij dit inleveren krijgen
wij daar een klein bedrag voor. Hier zijn wij erg blij mee. Met de opbrengst kunnen wij allerlei
activiteiten ondersteunen, materialen aanschaffen of onderhoud plegen. Dit hebben wij heel hard
nodig. Wij zijn dan ook heel blij met iedere kleine bijdrage!

In de wachtkamer op de Badhuislaan staat een doos waar
gebruikt frituurvet (in een gesloten container, fles etc.)
kan worden neergezet. Natuurlijk mag u de begeleider die
bij u thuiskomt ook vet of cartridges meegeven om in de
bak te doen. Wij stellen uw bijdrage zeer op prijs!
.
In de maand oktober hebben we een extra actie: deze maand proberen we zoveel mogelijk lege flessen in te
zamelen. Doet u ook mee?

Wat doen we dan zoal met de inkomsten:
➢ Activiteiten in schoolvakanties of met de doordeweekse groepen
➢ Nieuwe materialen aanschaffen
➢ Onderhoud van de locaties
Wist u dat?
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

We 3 hele leuke zomerkampen hebben gehad?
We een nieuw contract hebben gekregen voor een uitgebreid zorgaanbod in regio de BUCH?
Dat WMO staat voor wet maatschappelijke ondersteuning?
Dat dit voor jong volwassenen van 18 jaar en ouder is?
Wij nog op zoek zijn naar ouders voor de cliëntenraad?
We een nieuwe overeenkomst hebben voor de regio BUCH, waaronder Alkmaar en omgeving?
Marije geslaagd is voor de opleiding Orthopedagoog-Generalist?

Mededelingen
Naast het gebouw aan de Badhuislaan 2 en aan de Noorderhoofdstraat 31 te Krommenie mag NIET geparkeerd
worden. Ook niet om te laden en lossen. Hartelijk dank voor uw medewerking.
Heeft u vragen en/ of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief? Neemt u gerust contact met ons op.
Praktijk de Regenboog
Badhuislaan 2
1561 EB Krommenie
075-6406008
info@praktijkderegenboog.com
www.praktijkderegenboog.com

