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Jarigen van de
week:

HANDSCHOENEN-WEER

28
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08

Het belooft de komende week weer een stuk kouder te
worden. Desondanks willen we ook bij minder goed
weer tijdens de pauzes naar buiten gaan om - al dan
niet onder het overdekte gedeelte van de speelplaats
- een frisse neus te halen. We willen de ouders/
verzorgers verzoeken hiermee rekening te houden en
te zorgen voor aangepaste (warmere) kleding. Vooral handschoenen,
sjaals en mutsen niet vergeten aan te doen/mee te geven.
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Saranya
Jayden E.

We wensen alle
jarigen een hele
gezellige dag toe!

HANDEN TEKORT…...
Er zijn zo van die weken dat zo ongeveer alles tegenzit. Afgelopen week werden we geconfronteerd met
nogal wat afwezige collega’s die o.a. door de griep
waren geveld. Het was soms een hele klus om alle
klassen te bemannen. Soms lukte dit niet of nauwelijks en moesten
de aanwezige collega’s alle zeilen bijzetten om een verantwoorde opvang mogelijk te maken. Dankzij de extra inzet en steun van iedereen hebben de kinderen er relatief weinig last van gehad, waarvoor
onze waardering! En nu maar hopen dat het snel lente wordt en ook
de laatste “griepgevallen” weer snel op de been zijn.

ZIEK…… EN TOCH NAAR SCHOOL….?!
Helaas komen er regelmatig kinderen naar school die
eigenlijk te ziek zijn om onderwijs te volgen. Zeker in
een organisatie als de onze is dit héél onwenselijk:
zieke kinderen steken immers anderen aan. Bij aanwezigheid van een zieke leerling zullen onze verpleegkundigen bepalen of het verantwoord is dat het kind op school blijft.
Mocht dat niet het geval zijn, worden ouders verzocht kun zoon/
dochter op te halen. We rekenen op uw medewerking!

FLYER WIGWAMVAKANTIES
Wigwamvakanties verzorgt - zonder winstoogmerk - vakanties voor gezinnen met een
kind of jongere met een (meervoudige) beperking.
Tijdens deze vakanties wordt een avontuurlijk en grensverleggend activiteitenprogramma georganiseerd waar alle
kinderen mét en zonder beperking aan kunnen deelnemen. Ook broertjes en zusjes kunnen meedoen. Tijdens het activiteitenprogramma
krijgen de kinderen een persoonlijk begeleider, die geselecteerd
wordt op basis van de zorgvraag. Hierdoor hebben ouders even tijd
voor zichzelf of voor elkaar.
Elke Wigwamlocatie (Dronten, Heel, Nieuwveen en Valkenburg) is volledig ingericht voor gasten met een beperking. De voorzieningen en
faciliteiten garanderen een prettig verblijf. In bijgaande flyer en op
www.wigwamvakanties.nl leest u er alles over.

Beterschap:
We wensen alle
(langdurig) afwezigen
een voorspoedig
herstel toe en hopen
dat de griepgolf snel
voorbij is….
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