Centrum voor Ambulante Revalidatie

Alle blaadjes van de bomen zwieren in het rond.
Alle blaadjes van de bomen vallen zachtjes op de grond.
Alle blaadjes van de bomen maken een mooi tapijt.
Maar die arme kale bomen zijn nu al hun blaadjes kwijt.
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Het nieuwe schooljaar is alweer een heel eind
geschoven. En alhoewel wij geen school zijn, wordt onze
werking wel sterk beïnvloed door het schoolse ritme. Heel
veel kinderen stopten eind augustus de therapie in ons
centrum. Evenveel kinderen stapten begin september
voor de eerste keer onze gebouwen binnen. Momenteel
komen er 42 kleuters in een voor- of namiddaggroepje
van het COS en 10 kleuters voor individuele therapie, 9
kinderen van BO-school Zonnehart, 7 peuters zitten in de
Vroegrevalidatie en maar liefst 142 kinderen komen na de
schooluren,
op
woensdagnamiddag
en
op
zaterdagvoormiddag op therapie.
Aan al deze kinderen, maar ook aan hun ouders,
grootouders,… willen we zeggen: jullie zijn van harte
welkom !! Hopelijk hebben jullie je draai al gevonden!
Daarbovenop beloven wij jullie dat wij al onze ervaring en
kennis aanwenden om alle mogelijkheden die jullie
kinderen hebben maximaal tot ontplooiing te laten
komen.
Wij hebben maar één devies: wij zijn er voor u!
De directie en het ganse CAR-team.

Tijdens de herfstvakantie is CAR ‘t Veld gesloten op
maandag 31 oktober, dinsdag 1 november, vrijdag 4
en zaterdag 5 november. Op zaterdag 29 oktober gaat
de therapie wel gewoon door!
In de vakantie volgen we niet het normale ritme van het
schooljaar, maar gelden de gemaakte afspraken met de
therapeuten. Mogen wij u vragen u stipt te houden aan
deze gemaakte afspraken. Zo kan de noodzakelijke
begeleiding van uw kind in de vakantie zeker doorgaan!
Het secretariaat is op woensdag en donderdag
bereikbaar van 8.00u tot 17.30u.

Sinds 2000 hebben we in CAR ’t Veld een
gebruikersraad. Hierin zetelen een viertal ouders van
kinderen die therapie krijgen in ons centrum. 1 keer per
trimester vergaderen zij samen met de directie en de
maatschappelijk assistente.
We doen hierbij een warme oproep aan alle vaders en
moeders om zich bij deze groep aan te sluiten. Spreekt
het u aan om deel uit te maken van de Gebruikersraad of
wilt u graag nog bijkomende informatie, dan mag u
contact opnemen met Emmy, maatschappelijk
assistente. Nieuwe leden zijn van harte welkom!

Zoals velen onder jullie wellicht al weten, wordt onze
maatschappelijk assistente Dora Formesyn tijdelijk
vervangen door Emmy Clarysse.
Voor sommigen is Emmy een nieuw gezicht, maar voor
velen ook al een vertrouwd gezicht.
Nadat ze haar stages in 2010 – 2011
als psychologisch assistente bij ons
afwerkte, sprong ze in de bres binnen
onze busdienst voor tal van
vervangingen. Dit deed zij in
combinatie met een volgende Bachelor opleiding, Sociaal
Werk. De kneepjes van het vak leerde ze opnieuw hier
tijdens haar stage bij Dora in 2013 – 2014. We zwaaiden
haar echter nog niet uit want nieuwe vervangingen
dienden zich al aan. De afgelopen twee jaar was ze actief
als psychologisch assistente binnen ons centrum, maar
ook binnen CAR Stappie in Oostende.
In augustus trok ze de deur van Stappie achter zich dicht
om fulltime bij ons aan de slag te gaan. Naast het geven
van psychotherapie aan verschillende kinderen, staat ze
nu ook met plezier klaar om alle ouders te begeleiden
doorheen het revalidatieproces van hun kind.

Eind september werd er besloten
om Jolyn Goethals in dienst te
nemen als psychologe om de
psychologische
dienst
te
versterken. Jolyn is echter geen
onbekende voor ons. Tijdens het
voorbije schooljaar deed ze hier reeds een interim. Haar
taak was toen voornamelijk te kaderen binnen het
onderzoeksproces (intakegesprekken, onderzoeksteams
en adviesgesprekken). Vanaf september werkt ze
halftijds, waarbij ze volgende opdracht heeft: coördinatie
van therapie voor een aantal kleuters en lagere
schoolkinderen, coördinatie van een aantal kinderen in
onderzoek én het geven van psychotherapie aan enkele
lagere schoolkinderen.
Binnen de logopedische dienst zijn er op 1 september 2
nieuwe medewerkers gestart, nl. Céline Knockaert en
Hanne De Meester. Zij stellen zichzelf even voor!
Hallo, ik ben Céline! Ik kwam via mijn
stage en via een zwangerschapsvervanging 2 jaar geleden in contact
met deze fijne leer- en werkplek. Een
plek waar therapeuten een hart
hebben voor de kinderen. Kinderen
die in ’t Veld zichzelf kunnen zijn en waar hun krachten
versterkt worden. Het is voor mij dan ook een groot

genoegen om opnieuw deel te kunnen uitmaken van dit
gedreven team. Naast mijn inzet voor ’t Veld op maandag
avond en zaterdag voormiddag ben ik actief als GONbegeleidster (voor kinderen en jongeren met ASS) en ben
ik teamlid van een logopedische praktijk. Dit alles geeft
mij de kans om in nauw contact te staan met de
leefwereld van kinderen. Als logopediste hecht ik ook
belang aan goede communicatie met alle betrokken
partijen.
Ik hoop dat ik op deze manier van betekenis kan zijn voor
de kinderen in ’t Veld om hen enthousiast een duwtje in
de rug te geven.
Hallo, mijn naam is Hanne. Ik ben in
2013 afgestudeerd als leerkracht lager
onderwijs en studeerde recent ook af
als logopediste. Sinds 2010 werk ik op
vrijwillige basis met kinderen en
jongeren met leer- en/of ontwikkelingsproblemen. Daarnaast liep ik ook verschillende
stages, zowel binnen als buiten het onderwijs. Vorig
schooljaar deed ik mijn stage hier in ’t Veld, kon ik
genieten van de leuke sfeer en leerde ik heel wat bij. Ik
ben dan ook zeer blij dat ik hier op zaterdagochtend mag
komen werken. Doorheen de week werk ik op een lagere
school als schrijftolk en leerkracht.

Fruitegeltje
Een schattig alternatief voor het fruitmoment. Was een
peer, snij het steeltje eraf en schil het uiteinde van de peer
een stukje. Wat je eraf schilt, wordt straks het gezicht van
de egel. Hoeveel je eraf schilt, hangt af van wat je mooi
vindt en de grootte van de peer. Kijk of de peer blijft liggen
en snij indien nodig wat van de onderkant af. Pak een
paar satéprikkers en rijg hier druiven aan. Steek alle
druivenprikkers in de peer en leg twee rozijntjes op de kop
van de egel als oogjes. En nu: smullen maar!

