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Info groep 
 
 
1. Aankomst 
 
Hoe laat de deelnemers voor een bepaalde groepsactiviteit worden verwacht, staat op de website van 
Happy Move en is in de uitnodigingsbrief op het inloggedeelte van de website te vinden.  
 
Bij aankomst worden deelnemers en ouder(s) / verzorger(s) begroet door een begeleider van Happy 
Move, die een aantal praktische zaken met jullie doorneemt. 
 
De begeleider wil graag weten: 

- Of er bijzonderheden zijn. 
- Welke medicatie de deelnemer gebruikt en deze aannemen met beschrijvingen. 
- Eventueel, bij activiteiten buiten de deur: of de deelnemer zakgeld bij zich heeft en welke 

afspraken daarover zijn met ouder(s)/verzorger(s). 
 
 
2. Programma 
 
3 Werkdagen van tevoren wordt de uitnodigingsbrief op de website gezet, zodat deelnemers en 
ouder(s)/verzorger(s) goed voorbereid zijn. Kijk ook altijd of er speciale extra kleding/items 
meegegeven moet worden in verband met de activiteiten. 
 
De uitnodigingsbrieven zijn te vinden op het inloggedeelte voor deelnemers op de website van Happy 
Move. 
 
Het programma wordt voor aanvang van de activiteit op het bord geschreven en besproken met de 
deelnemers. 
 
 
3. Vertrek 
 
Hoe laat de activiteit is afgelopen en de deelnemers weer opgehaald kunnen worden of zelfstandig 
naar huis kunnen gaan, staat op de website van Happy Move en is in de uitnodigingsbrief op het 
inloggedeelte van de website te vinden.  
 
De begeleiders van Happy Move zullen bij het ophalen aan de ouder(s)/verzorger(s) kort laten weten 
hoe de activiteit verlopen is en de resterende medicatie overhandigen. 
 
 
4. Huisregels 
 
Om alles zo goed, leuk en duidelijk mogelijk te laten verlopen, geldt bij Happy Move een aantal 
huisregels. Deze zijn te vinden op het inloggedeelte voor deelnemers op de website van Happy Move 
onder de naam “Deelnemer – Happy Move huisregels”. 
 
 
5. Vragen? 
 
Heb je vragen, bel of mail dan met Carlijn Dirckx (06 – 23 32 60 17 | info@happymove.nl). 
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