Centrum voor Ambulante Revalidatie

De directie en het gehele revalidatieteam wensen alle
kinderen en hun familie VAN HARTE een VROLIJK
PASEN.
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Tijdens de Paasvakantie is CAR ‘t Veld gesloten op
Paasmaandag, 28 maart 2016. We zijn wel open op
paaszaterdag, 26 maart! Het is tevens gesloten op
vrijdagnamiddag 8 april 2016.
In de Paasvakantie 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 8.00u tot 17.30u. en op
vrijdag van 08.00u. tot 16.30u.
Wil alvast ook volgende algemene sluitingsdagen in het
3de trimester noteren:
- Do. 5 mei (OLH-Hemelvaart), vrij. 6 mei en za. 7 mei
- Dinsdag 10 mei (ganse dag interne vorming)
- Ma. 16 mei (pinkstermaandag) – op zaterdag 14 mei
wordt er wel gewerkt!
- Donderdag 30 juni

Het personeel van Braem NV, een firma uit Handzame
die wijd en zijd bekend staat
voor zijn verkoop, onderhoud en
herstel van vrachtwagens, besloot om een deel van de
inzameling van het jaarlijks personeelsfeest te schenken
aan CAR ’t Veld vzw. Wij mochten maar liefst 1500 euro
ontvangen. Met deze gift hebben we in januari een
smartbord aangekocht. Dit
digitale
bord
wordt
ondertussen al intensief
gebruikt in de groep leren
leren, voor de typ10sessies, in inhoudelijke
teams en personeelsvergaderingen.
Van de serviceclub Innerwheel Oostende
kregen we 600 € voor de aankoop van
een tablet. Deze tablet wordt gebruikt in
de kleuterwerking om foto’s en videoopnames te maken, die dan aan ouders
kunnen getoond worden.

Vorig jaar vroegen we
aan Kiwanis TorhoutHoutland sponsoring
voor een minibus, ter
vervanging van één van
de oudere busjes.
Sinds januari rijdt onze
spiksplinternieuwe Opel
Vivaro rond om de
kinderen op te halen en
terug te brengen.

Aartrijke Leeft schenkt, in samenwerking met de Sint
Andreasparochie, 360 € aan CAR 't Veld ten behoeve van
kansarmen.

Aan al onze sponsors: een welgemeend DANK JE WEL!
Zonder jullie giften zouden we deze aankopen en
ondersteuning niet kunnen realiseren!

Dit kuiken is heel simpel te maken !
Met wat papier, pluimen, lijm, papieren eetbord en schaar
heb je het zo gemaakt.
Oranje papier voor de voeten en beentje, gele pluimen
voor de vleugels en als kers op de taart, oogjes !
Veel knutselplezier.

Vanaf september 2016 willen we de lagere schoolkinderen de gelegenheid geven om 1 uur therapie te
volgen op woensdag morgen van 8 uur tot 9 uur. Kinderen
zullen een stukje van de les missen op school, maar de
wetgeving staat toe dat een leerling omwille van therapie
150 minuten per week afwezig mag zijn tijdens de
lesuren, mits goedkeuring van het CLB. We verwachten
dan dat de kinderen naar hier gebracht worden tegen
8 uur en om 9 uur terug opgehaald worden. Indien het
kind niet kan opgehaald worden om 9 uur, is busvervoer
terug naar school (weliswaar beperkt) mogelijk.
Omdat hiervoor de uurroosters van de therapeuten
dienen aangepast te worden, hadden we graag vooraf
eens gepolst bij ouders en kinderen of er interesse is om
op dat moment therapie te volgen. Daarom willen we u
vragen om bijgevoegd antwoordstrookje in te vullen. Ook
voor de kinderen die nu in de 3de kleuterklas zitten mag
de bevraging ingevuld worden. Dit betekent geenszins
dat u nadien bij de effectieve planning van de therapieën
voor september niet meer van mening mag veranderen!
Wij danken u alvast voor uw medewerking!

 __________________________________________________________________________ _____________________________
___

Bevraging bij leerplichtige kinderen voor
therapie vanaf september 2016 op woensdag
van 8 u tot 9 u
Naam kind: …………………………………………………..
Moest de mogelijkheid er zijn, dan zou ik mijn kind graag
therapie laten volgen op woensdag van 8 uur tot 9 uur
0 ja
0 nee
Ik zou busvervoer terug naar school nodig hebben
0 ja, nl. naar ………………………………………
(vul naam en plaats van school in)
0 nee
Bedankt voor uw medewerking!

Graag indienen tegen ten laatste 18 april 2016

