Centrum voor Ambulante Revalidatie

De zomer is gekomen

De zomer is gekomen
als de langste dag begint.
Met alle mooie groene bomen
en de warme zomerwind.
En hoor de vogels fluiten
in het bos en in de straat.
Alle kinderen spelen buiten
tot de zon naar bed toe gaat.
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Nu de planning van de therapieën voor de maanden juli
en augustus 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/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.
We vragen van de ouders, grootouders, … een
inspanning om hun kind zelf te brengen en/of af te halen.
Dit geeft u de mogelijkheid om de therapeut(en)
persoonlijk te spreken, uitleg te krijgen omtrent de
therapie, vragen te stellen, enz.
Het busvervoer dat we zelf organiseren is beperkt in
regio en in aantal beschikbare plaatsen. Meer
informatie over de regio kan u krijgen bij Emmy Clarysse,
maatschappelijk assistente (emmy.clarysse@tveld.be )
of bij Mieke Daenekint, verantwoordelijke busplanning
(mieke.daenekint@tveld.be )
We blijven verder ook 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 geïnteresseerde ouders dan in contact
brengen met elkaar!
We bieden alle ouders de mogelijkheid om de facturen
door middel van domiciliëring te betalen. Dit kan uw en
onze administratie sterk vereenvoudigen. Dus laat het
ons weten wanneer u met domiciliëring wenst te betalen.
Dan bezorgen we 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 donderdag 27 juni
2019! Indien we bij de programmatie (vanaf 9 juli) niet in
het bezit zijn van de therapiemogelijkheden voor uw kind,
kunnen we geen therapie plannen voor uw kind. 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 9, 10 en 11 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! Indien u
geen bevestiging per mail of telefonisch ontvangen heeft
tegen 17 juli, raden wij u aan om zelf telefonisch contact
op te nemen met het secretariaat (050/25.00.90)

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
19 juli, maandag 22 juli en vrijdag 26 juli. In augustus is
het centrum op volgende vrijdagen gesloten: 2 augustus,
9 augustus en 16 augustus.

Op dinsdagavond 4 juni ontving de directeur van CAR
’t Veld een cheque ter waarde van € 3.000. Deze werd
geschonken door de leden van de serviceclub
Kiwanis Torhout – Houtland, uit handen van
Dhr. Frédéric Noseda, Voorzitter van de Sociale
Commissie en Dhr. Johan Osaer, voorzitter van de Club.
De sponsoring zal gebruikt worden voor de aankoop van
therapeutisch materiaal, specifiek voor kinderen met een
autismespectrumstoornis, om te wennen aan prikkels,
prikkelselectie beter te realiseren, enz....
Onze welgemeende dank aan Kiwanis Club
Torhout – Houtland !

Deze club organiseerde in het voorjaar een KUBBtornooi. Een deel van de opbrengst van dit tornooi wordt
geschonken aan CAR ’t Veld vzw. Alvast bedankt voor de
grote inspanning en de sympathie voor CAR ’t Veld !

We mochten ook een anonieme gift ontvangen van 250
euro! Een welgemeende dank-u-wel! Ook hiermee
kunnen we didactisch en therapeutisch materiaal
aankopen.

Op zaterdag 11 mei kwamen we samen met een 3-tal
ouders voor onze vergadering van de Gebruikersraad.
We bespraken met hen op welke manier we ouders nog
meer kunnen betrekken bij de therapie. Uit de discussie
die volgde kunnen we besluiten dat de aanwezige ouders
over het algemeen tevreden zijn over de manier waarop
ze betrokken worden bij de therapie van hun kind. Er
werden wel enkele zinvolle suggesties gedaan, o.a. een
contactmoment per kleuterwerking met alle ouders en
therapeuten om elkaar op die manier beter te leren
kennen, groepssessies ouderbegeleiding anders
organiseren (meer opdelen in thema’s), brussenwerking.
Voorts gaven we een stand van zaken van de
nieuwbouw, waarbij we wachten op de goedkeuring van
de Vlaamse overheid voor de financiële tussenkomst.
Tot slot kwam het thema carpoolen nog aan bod tijdens
deze vergadering. Ouders die dit nu al doen zijn hier heel
tevreden over. Er wordt echter opgemerkt dat dit nog
weinig gebeurt en misschien beter georganiseerd kan
worden. We proberen dit tijdens de volgende
programmatie zeker beter op te volgen.

We doen hierbij nog een warme oproep aan alle vaders
en moeders om zich bij de gebruikersraad aan te sluiten.
Spreekt het u aan om deel uit te maken van deze groep
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!

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 !

