Centrum voor Ambulante Revalidatie

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. 90
kinderen stopten eind augustus de therapie in ons
centrum. Evenveel kinderen stapten begin september
voor de eerste keer onze gebouwen binnen. Momenteel
komen er 50 kleuters in een voor- of namiddaggroepje
van het COS/GES, 7 kinderen van BO-school Zonnehart,
6 peuters zitten in de Vroegrevalidatie en meer dan 140
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. We zijn er voor jullie !
De directie en het ganse CAR-team.

www.tveld.be
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Bij het begin van het schooljaar krijgt u als
ouder ook de lesvrije dagen van de school
van uw kind mee. Dit zijn de dagen dat er
pedagogische studiedagen zijn e.d. Vooral voor
kinderen die gebruik maken van ons busvervoer en aan
school worden opgehaald of teruggebracht door de
chauffeurs is het belangrijk dat ook wij hiervan op de
hoogte gebracht worden. Mogen we u daarom vragen om
deze data tijdig door te geven. Zo wordt vermeden dat
de chauffeurs onnodig aan de school staan en kunnen er
andere afspraken gemaakt worden waar uw kind moet
opgehaald of teruggebracht worden.

De eerste zaterdag van de herfstvakantie, 27 oktober,
gaat de therapie van uw kind gewoon door. De tweede
zaterdag, 3 november, is het centrum gesloten.
Ook tijdens de vakantieweek volgen we niet het normale
ritme van het schooljaar, maar zijn de begin- en einduren
van de therapie wat anders. Voor elk kind zullen de
therapeuten zelf afspraken maken, rekening houdend
met het verlof van de therapeuten en de mogelijkheden
van de kinderen. Mogen wij u vragen u stipt te houden
aan deze gemaakte afspraken. Zo kan de afgesproken
begeleiding van uw kind in de vakantie zeker doorgaan!
Het secretariaat is bereikbaar van 8.00u tot 17.30u.
CAR ’t Veld is gesloten op donderdag 1 november en
vrijdag 2 november.

Sinds 2000 hebben we in CAR ’t Veld een
gebruikersraad. Hierin zetelen momenteel 3 ouders van
kinderen die therapie krijgen in ons centrum. Een drietal
keer per jaar komen zij op een zaterdag voormiddag
samen met de directie en de maatschappelijk assistente.
Zij denken na over een aantal problemen en geven de
directie hierbij advies. Onderwerpen die aan bod komen
zijn vb. de resultaten van de tevredenheidsbevraging na
onderzoek en therapie, de plannen voor de nieuwbouw,
nieuwe werkingen binnen CAR ’t Veld enz…
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 november van
10 uur tot 11 uur!

CAR ’t Veld geregistreerd staat als goede doel voor de
warmste week?

Vorig jaar heeft coverband
ter
gelegenheid van De Warmste Week een optreden
gegeven ten voordele van CAR ’t Veld. Hiermee werd
een mooi bedrag ingezameld, waarmee we
therapeutisch en didactisch materiaal aankochten voor
onze kleuterwerkingen.
Zet je graag een actie op voor de warmste week maar
weet je niet welk goed doel te kiezen? Denk dan eens
aan ons! Al het ingezamelde geld wordt gebruikt voor
aankopen van therapeutisch materiaal dat rechtstreeks
de kinderen ten goede komt!
Je kan tot 24 december een actie opzetten. Registreer
je actie via https://dewarmsteweek.stubru.be en zoek
bij goede doelen naar “Centrum voor Ambulante
Revalidatie ’t Veld vzw”. Breng ons hiervan
gerust op de hoogte, dan helpen we mee
om je actie bekend te maken!

Naar aanleiding van de toetsing naar tevredenheid kregen wij
al meermaals de suggestie om te werken met een ideeënbus.
En dat vonden wij een goed idee!
Wij installeerden dus een ideeënbus in de wachtzaal naast het
onthaal. Heeft u dus een goed idee, een vraag, een bedenking,
een opmerking of een suggestie ter verbetering van om het
even wat, laat het ons dan weten via deze ideeënbus!! Wij
luisteren graag naar u!!!
Voor de ouders die niet zo vaak in het centrum komen, maar
die vooral beroep doen op ons busvervoer, bevindt zich op de
achterzijde van dit Veldnieuws een formulier. Bewaar dit dus
goed. Op die manier kan iedereen op elk moment ons iets
meedelen. U mag dit formulier aan ons bezorgen per post of in
een gesloten omslag met uw kind
meegeven.
U mag erop rekenen dat alle formulieren
die wij van u ontvangen met de nodige
discretie behandeld worden, maar dat ook
alles wat wij ontvangen met de nodige
ernst zal bekeken worden.

WERK MEE AAN EEN KWALITEITSVOLLE DIENSTVERLENING

Heeft u bemerkingen, een goed voorstel of
suggesties, noteer ze gerust op dit formulier!

U kan dit formulier in de ideeënbus aan het onthaal
deponeren of meegeven met uw kind (in een gesloten
omslag)
of
opsturen
naar
CAR
’t
Veld
vzw
Ichtegemsestraat 32 8211 Aartrijke.

Vorige maand mochten we van de Soroptimistclub
Oostende een cheque ter waarde van 1500 euro in
ontvangst nemen. Hiermee kochten we materiaal aan
voor onze kleuterwerking, o.a. meerdere drukvesten.
Deze hebben een rustgevend effect op de kinderen en
nemen onrust weg. Door deze drukvesten te gebruiken
tijdens de therapie, kunnen de kinderen zich beter
focussen op wat hen aangeleerd wordt. Onze
welgemeende dank aan Soroptimistclub Oostende voor
deze mooie sponsoring!

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!

LUKT HET JULLIE OM DEZE SUDOKU’S OP TE LOSSEN?

