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24 februari 2023 
“Even bijpraten” 
 
 

Deelnemer nieuws: 
 
Diverse collega's zullen oud deelnemer Laurenz nog kennen en vragen zich misschien af hoe het 
met hem gaat. Carlijn heeft ouders benaderd om te vragen hoe het nu gaat. Laurenz zit nu op een 
fijne school, waarbij hij ook stage loopt in de bouw. Tevens zit hij op een woongroep sinds een 
jaar. Na een aantal lastige jaren, gaat het nu een stuk beter met hem. Ouders geven aan goede 
herinneringen aan Happy Move te hebben. 
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Medewerker nieuws: 
Rebecca heeft besloten om Happy Move te verlaten.  
Bedankt voor je inzet Rebecca en heel veel succes in de toekomst ! 
Maurits heeft zijn stage ingeruild voor de functie van begeleider. 
Lin en Anne starten of zijn gestart als nieuwe begeleidsters. 
Ximendo, Rossy en Natalie zijn begonnen als stagiair. 
Allemaal welkom bij de club en veel succes. 
 

Woensdagmiddaguren: 
Op verzoek van de collega’s wordt de eindtijd wederom 17:00 uur. 

 
Activiteiten: 

Als er wensen zijn dan verneemt Ernest dat graag. 
Willen jullie na afloop van de activiteiten de materialen terugleggen in de themabak? 
Dat scheelt je collega de volgende dag veel zoekwerk. De materialen worden na het weekend 
opgehaald en vervangen voor de week er op. 
 

12½ jaar cadeautjes: 
Deze liggen dagelijks voor de deelnemers klaar die nog niet gehad hebben. 
Graag uitreiken aan het eind van de begeleiding. 
 

Felicitaties: 
Van zowel ouders als collega’s vele felicitaties ontvangen. Leuk ����. 
 

Konijnenen 
Het wordt komende week ’s nachts weer erg koud. 

Graag extra stro in het hok voor de warmte. 
 

E-learning en webinar: 
• Gratis e-learning Autisme en Slaap 
• Gratis webinar van Expertgroep Vrouwen en Autisme 

 
EHBO: 

Behandelen van schaafwonden. 
 

Tot de volgende keer, 
Groeten van Nicky & Carlijn 

https://kenniscentrum-kjp.nl/nieuws/autisme-slaap-e-learning/
https://kenniscentrum-kjp.nl/nieuws/autisme-slaap-e-learning/
https://www.autisme.nl/2023/02/02/op-8-maart-a-s-start-een-reeks-webinars-onder-de-titel-veelzijdig-autisme/
https://www.youtube.com/watch?v=gTNBeY6tqhw
https://www.youtube.com/watch?v=gTNBeY6tqhw

