Nieuwsbrief It Aventoer

Kerstmarkt 2015
De kerstmarkt op 11 december 2015 heeft een recordbedrag van 10.900 Euro opgebracht voor
Stichting Faridpur. Zie ook www.faridpur.nl . Iedereen bedankt voor de medewerking en inbreng
met elkaar is het weer een zeer geslaagde en gezellige dag geworden.

Transities binnen de zorg
Nu gemeenten de verantwoordelijkheid hebben over de Jeugdwet en de WMO zijn er veel
veranderingen op dit gebied. De transitie brengt veel onzekerheden wat betreft indicaties ,
vergoedingen en verandering van PGB naar Zorg in Natura. Wij doen ons uiterste best om met alle
betrokken partijen (MO-Zaak, gemeenten en BEZINN) naar de juiste oplossingen te zoeken. En wij
zullen per individuele deelnemer blijven bekijken wat de mogelijkheden zijn. Mocht u hier vragen
over hebben dan kunt u mailen naar sytze@itaventoer.nl

Planning dagopvang en logies vanaf 1 mei 2016
Deelnemers en ouders ontvangen de planning van mei tot en met de zomervakantie (16 juli) begin
april. We proberen voor iedereen een binnen de mogelijkheden passende planning aan te kunnen
bieden.

Bouwwerkzaamheden op ‘It Aventoer’
Er is begonnen met de bouw van het nieuwe appartementengebouw op de plaats van de paardenbak.
De bouw gaat voorspoedig en het gebouw moet in oktober 2016 klaar zijn.
Het voormalige glasatelier wordt verbouwd tot een appartement en tot kantoorruimte. Eerst wordt
het appartement afgebouwd. We hopen dat dit uiterlijk eind maart wordt opgeleverd,

Tevredenheidsonderzoek
Eind maart/begin April wordt aan alle deelnemers weer via de mail (of sommigen op papier) een
tevredenheidsonderzoek toegestuurd. We zouden het zeer waarderen als jullie als deelnemers en/of
ouders de tijd (ongeveer 5-10 minuten) willen nemen om deze in te vullen.

Ouderavond
Alvast voor in de agenda: op donderdag 2 juni 2016 19.30 uur zal er een ouderavond worden
georganiseerd in Pro Rege met een toneelvoorstelling “Moai dat it sa kin” door de familie Kroes.
Nadere informatie volgt.
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NL Doet
Via het oranjefonds kan iedereen aan de slag op de NL-doet dag. Op It Aventoer worden op zaterdag
12 maart van 09.30-12.30 de bloemetjes buiten gezet. We gaan het erf lente klaar maken. Het wordt
net als vorig jaar vast weer een gezellige ochtend. Voor belangstellenden en opgave zie de site www.
nldoet.nl

Kwaliteitskeurmerk Landbouw en Zorg
Na de audit die we in november 2015 hebben gehad, zijn we weer blij om te kunnen melden dat ons
kwaliteitskeurmerk weer voor drie jaar is verlengd. Dit houdt in dat we werken volgens de gestelde
kwaliteits eisen voor wat betreft veiligheid, begeleiding en werkwijzen.

Risico Inventarisatie (RI&E)
We hebben door een extern bureau een risico inventarisatie laten uitvoeren. We hebben enkele
handige tips gekregen en uitgevoerd. Daarnaast zal er een Legionella onderzoek en
Legionellabeheersplan worden gedaan/gemaakt.

Jaarverslag 2015
Ons jaarverslag 2015 is ingediend en goed gekeurd door Landbouw en Zorg. Vanaf mei kunt u het
jaarverslag nalezen op de site www.zorgboeren.nl

Snelheid op de Wynzerdyk
Graag maken we iedereen er op attent dat op het eerste (bewoonde) deel van de Wynzerdyk langzaam
moet worden gereden. Dit om overlast voor onze buren te voorkomen.

Cliëntenraad
Johannes Plantinga heeft afscheid genomen als lid van de cliëntenraad. We bedanken Johannes voor
zijn inzet en inbreng voor de cliëntenraad. Als nieuw lid is Reinier Westerveld als vertegenwoordiger
van alle deelnemers aan de cliëntenraad toegevoegd.

“Winkel fan Tryn”
Er zijn weer volop nieuwe spullen in de Winkel fan Tryn; brocante, kleding, antiek en curiosa. Onze
enthousiaste medewerkers staan graag voor u klaar.

Graag tot ziens op It Aventoer of in de “Winkel fan Tryn”
Hartelijke groeten
Het team van It Aventoer
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