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de aanloop naar Kerst……wij vinden dit altijd heerlijk met de kinderen: de Sint-spanning is
weg, daar voor in de plaats komen de kerstboom met lichtjes, slingers en ballen…prachtig!
Kinderen leven dan al een beetje toe naar de vakantie, heerlijk chillen en uitslapen (toch?!).
Laten we er weer mooie dagen van maken met elkaar, niet teveel moeten maar lekker jezelf
zijn….een beetje van dit en een beetje van dat…..meer niet!

…en heerlijk knutselen, frutselen en spelletjes met elkaar!
Autisme congres
Begin november zijn we naar een Autisme congres geweest in Utrecht. Een hele dag, met
veel sprekers, veel informatie ook. Overwegend stimulerende sessies, uiteraard waren er
ook mindere. Vooral Dr. Fabiënne Faber was zeer inspirerend, zij kon heel duidelijk maken
hoe het brein werkt, en dan vooral bij mensen met autisme. Zij werkt op de Erasmus
Universiteit en kon een vrij technisch gebeuren goed en duidelijk verwoorden. Ook Kobe
Vanroy was heel inspirerend met zijn sessie over talentontwikkeling en lange termijndoelen;
stressregulatie en mindfulness was ook zeer zeker de moeite waard. Kortom, een
geslaagde inspirerende dag met veel informatie en handige tips.
Colette de Bruin
Twee weken later zaten we bij een lezing van Colette de Bruin, en laat zij nou samen met
Fabiënne Faber onderzoek doen naar de werking van het brein bij mensen uit het
autismespectrum. Fantastisch, het sloot zo mooi aan! Ook dit was een bijzondere avond, met
veel herkenning en tips/mogelijkheden die aansluiten bij onze visie en hoe wij graag met
elkaar willen omgaan. Zij hebben samen het boek “Dit is autisme” uitgebracht. Ze vertellen

wat er, bij iemand met autisme, anders gaat bij het verwerken van informatie en wat het
gevolg hiervan is. Dit boek hebben wij (nog) niet aangeschaft, wel het boek “Geef me de 5”
van Colette de Bruin, een praktische methodiek voor omgang met mensen met autisme. Wie
interesse (en tijd!) heeft: het boek kun je rustig een keertje meenemen!
Tevredenheidsonderzoek
Dank! Jullie hebben allen respons gegeven, heel fijn! Ook de meeste kinderen hebben het
ingevuld, we kregen te horen dat het “een fluitje van een cent was”…! Inmiddels hebben we
de uitslag rondgemaild, we zijn blij met jullie input, met de uitkomst en het gestelde
vertrouwen. Ook bleek deze digitale versie een pluspunt gelukkig!
Nog een keer nalezen?: http://www.hethaaksbergerveen.nl/Tevredenheid/
Nieuwe indicaties
De gemeentes hebben bedacht dat ze voor het nieuwe jaar 2019 maar weer eens wat
nieuws moesten doen (lees: meer werk bedenken..?). de oude indicaties worden van veel
kinderen omgezet naar nieuwe indicaties, met andere codes. Voor jullie zal er niet veel
veranderen, voor ons des te meer, er wordt weer gewikt en gewogen, veel gebeld, veel
gemaild etc. Afijn, we komen er wel uit, maar er zijn leukere dingen te bedenken!
Inspraakavond
De maand december blijkt toch een moeilijke maand te zijn voor een inspraakavond. Alle
begrip, het is gewoon een drukke maand. Gelukkig kon één ouder zich vrijmaken voor die
avond, en zo hebben we dan toch nog een productieve (en gezellige!) avond gehad. Haar
tip was om voor volgend jaar de laatste inspraakavond van het jaar in november te houden,
waarschijnlijk is er dan iets meer tijd om te komen? We gaan het doen, dus voor 2019 zijn de
inspraakdata: dinsdag 12 maart, woensdag 12 juni, donderdag 12 september en dinsdag 19
november.
Tikkel
Het lieve konijntje met de zwarte oren…..hij kwam zijn hokje niet meer uit, wilde niet meer
naar buiten, at en dronk nog wel, maar zag er wel erg zielig uit. De dierenarts heeft hem
onderzocht en het bleek dat zijn nieren niet meer werkten, dat hij artrose had en zijn gebit
weer een behandeling moest hebben : te veel voor een konijn op leeftijd….ach, hij is 11 jaar
geworden, een prachtige leeftijd voor een konijn. Nu zijn alleen Fluffy en Snuffie nog in de
grote konijnentuin, en Jip in de kleine tuin. Volgend voorjaar mag hij bij de dames op
bezoek….hoera!! Wat meer leven in de brouwerij!!
Tot slot
Wensen we jullie allen

hele fijne kerstdagen met

elkaar, geen witte kerst zal het worden, maar misschien wel
lekker wandelweer!
En daarna:

een prachtig 2019!

En ja: het is Jette gelukt!! Van de eerste sneeuwvlokken heeft
ze een prachtige sneeuwpop gemaakt, een kunstwerkje voor
een dag……mooi gedaan hoor!
Groeten van Ger en Marjolein

