Beste, geachte, lieve mantelzorger,
Na de grijze en natte januari op naar de narcissen in
februari.
Maar eerst een impressie van januari.

Basisschool
De kinderen van basisschool De Wegwijzer zijn afgelopen najaar een
paar middagen bij ons op bezoek geweest. We hebben met de
onderwijzeressen teruggeblikt op deze vijf bezoeken van de kleuters.
We waren allen erg enthousiast en hebben besloten met ingang van
het nieuwe schooljaar, als de klassen nog klein zijn, meteen te starten
met de bezoekjes aan Ridderspoor en het OC. Voordien gaan wij met
een groepje, met de bus, bij de kleuters op bezoek in maart, we zien
er naar uit.

Mantelzorgers
We doen mee met een onderzoek van de Vrije Universiteit.
Zij willen weten of het mantelzorgers helpt als zij zes door hen
samengestelde informatiebijeenkomsten volgen. We zijn hiermee
gestart op 22 januari met een klein groepje.

Het uitwisselen van ervaringen was al meteen prettig en ook de
herkenning van elkaars situatie. We werken met een handboek en
daarnaast gaat ieder dagelijks een activiteitenschema invullen de
komende maanden.
Er blijkt dat je veel samen kunt doen. In het boek staan suggesties
hiervoor.

Stagiaires
In februari begint een nieuwe groep stagiaires op het OC.
We zullen hen hartelijk welkom heten. We namen deze maand
afscheid van de stagiaires Amanda, Aisha en Jeroen.
Zij gaan hun opleiding vervolgen en we hebben hen bedankt voor al
hun toewijding aan de deelnemers van het OC de afgelopen
maanden.

Chauffeurs
Op de zaterdag na, hebben we nu voor alle werkdagen een chauffeur
gevonden die de deelnemers thuis ophaalt en aan het einde van de
middag weer thuisbrengt. We zijn blij met Carel die op maandag gaat
rijden.

Spelmateriaal
We hebben nieuw spelmateriaal aangeschaft waarbij we denken dat
er voor ieder iets bij zit. De 48 stuks puzzel met de ‘Zonnebloemen in
een vaas’, van Vincent Van Gogh, is al twee keer met succes door
een ploegje in elkaar gezet.

Speciale activiteiten
Op de volgende dagen vinden er speciale activiteiten plaats, meestal
wekelijks soms maandelijks.
Maandag naar Jagtlust de Moestuin en in de middag zingen met Ad
en Mylène
Dinsdagmorgen beweging onder leiding van fysiotherapeut Olaf
Woensdagmorgen creatieve activiteiten onder leiding van Ria en ’s
middags zingen met Ad en Mylène of naar de Sportschool met Rob
Winkel
Donderdag eens per maand Grafisch Atelier met Klaartje
Vrijdagmiddag van 16.00 tot 17.00 uur Biodanza; muziek raakt en
brengt mensen in beweging

Zaterdag geregeld na de lunch met de bus erop uit, een mooie tocht
met tot slot een drankje ergens in de regio of creatief bezig zijn.

Openingstijden OC
We zijn geopend van maandag tot en met zaterdag tussen 9.00 en
16.00 uur.
Mocht u nog wensen of ideeën hebben bel of mail ons op
ochilversum@kingarthurgroep.nl
of telefoon 06-37009707

Hartelijke groeten,
Gerda, Mylène, Michelle, Eveline, Jeannette

