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Een zonnestraal schijnt naar binnen
Zo door de luifel van linnen
De zomer komt eraan
Dat gevoel laat alles beter gaan !
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Nu de planning van de therapieën voor de maanden juli
en augustus bijna afgelopen is, beginnen we ons al volop
voor te bereiden op de programmatie van de therapieën
voor volgend schooljaar. 200 kinderen een plaatsje geven
in het uurrooster van 35 therapeuten is telkens weer een
hele klus! Waar mogelijk trachten we zeker rekening te
houden met de wensen van de ouders.
Elke ouder wiens kind volgend schooljaar nog verder in
therapie komt, heeft de voorbije weken een
programmatiefiche ontvangen of zal deze eerstdaags
ontvangen.
Voor de peuters in de vroegrevalidatie en voor de
kleuters in onze kleutergroepjes is ondertussen duidelijk
(na het voorbije oudercontact) of uw kind naar een ander
groepje wordt georiënteerd in de voormiddag of in de
namiddag.
Voor de leerplichtige kleuters is er de (beperkte)
mogelijkheid om tijdens de schooluren therapie te volgen.
Voor de lagere schoolkinderen kan therapie enkel
doorgaan na de schooluren. Er is wel mogelijkheid voor
therapie op woensdag van 8 uur tot 9 uur.
Voor de kinderen die in het Zonnehart-team zitten,
worden de therapieën in overleg met Zonnehart en VOC

Rozenweelde vastgelegd. U hoeft als ouder hiervoor dus
geen fiche in te vullen. Begin september ontvangt u een
overzicht van de therapiemomenten en de therapeuten
van uw kind.
Het is de bedoeling dat u minstens 5
therapiemomenten (en liefst meer!) op 3
verschillende dagen aanduidt om de mogelijkheden om
uw kind in te schakelen te vergroten. Voor de kinderen
die dit aankunnen, kunnen er ook 2 therapieën na elkaar
gevolgd worden.
Voor wat het busvervoer betreft blijven wij volgend
principe hanteren: kinderen kunnen met de bus
vervoerd worden, maar niet voor alle dagen en voor
alle therapieën, zowel voor ophalen als voor afzetten.
Ons aanbod aan busvervoer is immers beperkt. Ook
volgend schooljaar zal het niet meer mogelijk zijn om uw
kind terug te laten brengen met de bus na de therapie om
17.15 uur! Wilt u carpoolen met andere ouders of bent u
bereid een ander kind mee te brengen of thuis af te
zetten, laat het ons weten! Wij kunnen u in contact
brengen met andere ouders die dit ook willen doen!
Wij maken van de gelegenheid gebruik om de betaling
van de facturen met domiciliëring nogmaals aan te
bevelen. Het bespaart niet alleen ons veel werk, op die

manier vermijdt ook u de extra kosten die bij een rappel
worden aangerekend. Dus laat het ons weten wanneer u
met domiciliëring wenst te betalen. Dan bezorgen wij u
het nodige document en regelen verder alles met uw
bank! Een kleine moeite, een wereld van verschil!!
Graag ontvangen wij de programmatiefiche zo snel
mogelijk terug, en ten laatste op woensdag 27 juni
2018! U mag het formulier bij voorkeur afgeven aan één
van de therapeuten of aan het secretariaat. U kan het
ook opzenden per post of mailen (info@tveld.be).
Op 11, 12 en 13 juli worden alle therapieën voor het
nieuwe schooljaar gepland. Wij willen u zo snel mogelijk
op de hoogte brengen wanneer de therapie voor uw
zoon/dochter vanaf september zal doorgaan. Daarom
willen we ook zoveel mogelijk ouders per mail bereiken.
Het gaat sneller en u heeft onmiddellijk de dag en het uur
op papier staan. Wij vragen dan ook bij voorkeur om op
de programmatiefiche uw emailadres op te geven. Heeft
u geen emailadres, dan zullen wij u uiteraard opbellen en
de therapiemomenten op die
manier doorgeven!

In de zomervakantie 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 bereikbaar van 8.00 u tot 17.30 u. en
op vrijdag van 08.00 u. tot 16.30 u.
CAR ’t Veld is in juli gesloten op volgende dagen: vrijdag
20 juli, donderdag 26 en vrijdag 27 juli. In augustus is het
centrum op volgende vrijdagen gesloten: 3 augustus, 10
augustus en 24 augustus.

Op dinsdagavond 5 juni ontving de directeur van CAR
’t Veld een cheque ter waarde van € 3.500. Deze werd
geschonken door de leden van de serviceclub Kiwanis
Torhout – Houtland, uit handen van Dhr. Johan Osaer,
Voorzitter van
de Sociale
Commissie
en
Dhr. Stefaan Buylaert, voorzitter van de Club.
De sponsoring zal gebruikt worden voor de aankoop van
een nieuwe minibus ter vervanging van onze oudste bus.
Onze welgemeende dank aan Kiwanis Club
Torhout – Houtland !

Begin dit jaar mochten we € 1.000 in ontvangst
nemen van de serviceclub Innerwheel
Oostende. Deze centen werden heel goed
besteed aan materiaal ter ondersteuning van de
sensorische informatieverwerking bij kinderen met
autismespectrum stoornissen. Zo kochten we
koptelefoons, een rolschommel en een whobbleplank,
een gewichtendeken en gewichts-manchetten. Een
welgemeende dank aan Innerwheel Club Oostende!

Ook Doede Kerkuuls, die ons in 2009 al financieel
steunden, zamelen dit jaar opnieuw geld in ten voordele
van CAR ’t Veld vzw. Ze doen dit via de verkoop van
steunkaarten en via sponsoring bij
handelaars in de regio. Alvast bedankt
voor de grote inspanning en de
sympathie voor CAR ’t Veld!

Op zaterdag 9 juni kwamen we samen met een drietal
ouders voor onze vergadering van de Gebruikersraad. De
directeur gaf toelichting bij de nieuwe Europese
wetgeving omtrent GDPR (General Data Protection
Registration). Een hele mond vol, om te zeggen dat er
met persoonsgegevens zeer doordacht moet omgegaan
worden. Tegen september willen we de ouders hierover
informeren en een aantal nieuwe of aangepaste
documenten voorleggen.
Voorts werd er uitleg gegeven bij het belang van
deelname aan wetenschappelijk onderzoek en de manier
waarop we ouders op de hoogte brengen. In dit
Veldnieuws kan u hierover nog meer lezen.
Tot slot werd ons huidig inschakelings- en
uitschakelingsbeleid onder de loep genomen en werd
gevraagd hoe ouders hier tegenover staan. Ouders
benadrukken intensiteit van therapie op het
gezinssysteem en geven aan dat grondig moet
afgewogen worden of deze
intensieve therapie dus een
meerwaarde is voor bepaalde
gezinnen. Soms is een andere
vorm van hulpverlening meer
aangewezen ook al komen
kinderen in aanmerking voor

therapie hier. Verder kunnen ze zich zeker vinden in het
uitschakelen van kinderen die veelvuldig afwezig zijn
zonder grondige redenen, gezien de lange wachtlijst voor
therapie.
Van enkele ouders stopt hun kind met therapie, waardoor
ze geen lid meer blijven van de gebruikersraad. De
directeur bedankt hen voor hun aanwezigheid en hun
constructieve inbreng het voorbije jaar.
We doen hierbij dan ook 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.
Nieuwe leden zijn van harte welkom! Onze eerstvolgende
vergadering is gepland op een zaterdag in oktober van 10
uur tot 11 uur!

Regelmatig krijgen wij de vraag van universiteiten en
hogescholen om mee te werken aan wetenschappelijk
onderzoek, vb. omtrent dyslexie, dyscalculie, ADHD, ASS, ….
Aan ons wordt gevraagd om ouders en/of kinderen te zoeken
die voldoen aan de doelgroep waarover het onderzoek gaat.
Als centrum vinden we wetenschappelijk onderzoek zeer
belangrijk. Ook binnen onze werkingen worden methodieken
gebruikt die wetenschappelijk onderbouwd zijn. Daarom wordt
elke vraag naar medewerking aan onderzoek zorgvuldig
bekeken. Past dit binnen onze doelgroepen? Wat wordt er
precies verwacht van het kind/de ouder(s)? Als we onze
medewerking verlenen, dan bezorgen we aan de ouders de
informatie, ofwel via een brief, ofwel via mail. Wijzelf geven
nooit naam, adres, telefoonnummer of emailadres door aan
anderen. Het staat de ouders immers nog steeds vrij om al dan
niet deel te nemen. Krijg je als ouders dus van ons informatie
omtrent deelname aan een onderzoek, aarzel dan niet om ons
te contacteren bij vragen.
We zijn steeds bereid u
verdere informatie en
toelichting te geven.

Aardbei yoghurtijsjes (4 stuks)
Benodigdheden





250 gr aardbeien
200 gr Griekse yoghurt
1 zakje vanillesuiker
2 eetlepels suiker

Bereiding
1. Leg de aardbeien op een bord en plet ze met een vork.
2. Doe de yoghurt in een kom, meng er de suiker,
de vanillesuiker en de geplette aardbeien onder.
3. Giet in ijslollyvormpjes en laat minstens 4 uur invriezen.
Smakelijk !

