Brussel, 18 mei 2018

Uitnodiging info- en ontmoetingsavond op 20 juni 2018
Beste ouders, familieleden,
Graag nodigen we u uit voor een info- en ontmoetingsavond in De Ark op
woensdagavond 20 juni 2018 om 19u30 in de leefruimte van het dagcentrum,
Verdunstraat 521 te Haren.
We vinden het belangrijk om elkaar regelmatig te ontmoeten zodat we kunnen
vertellen wat ons bezig houdt en we van u kunnen horen waar u vragen/suggesties
over heeft.
Op het programma staat:
1. Info over het reilen en zeilen in De Ark (o.a. een stand van zaken over de
uitbreiding van de woonondersteuning, de methodiek van het begeleid
werken, de catering enz.)
2. Korte toelichting over het communicatiepaspoort
3. Rondetafelgesprek over samenwerken aan kwaliteitsvolle zorg
4. Napraten op het zomers terras!
De begeleiders van het dagcentrum en de woonondersteuning, de orthopedagoge
Sophie, de sociaal medewerker Géraldine en ikzelf als directeur zijn die avond
allemaal aanwezig zodat u de gelegenheid heeft om de mensen aan te spreken die u
wenst.
We hopen op een zomerse avond zodat we in de tuin nog wat kunnen napraten.
Iedereen is welkom, ook de cliënt natuurlijk. Cliënten die willen kunnen de infoavond meevolgen of wat TV kijken in de flexiruimte.
Om alles wat in goede banen te leiden is het handig om te weten of u die avond al
dan niet aanwezig kunt zijn en met hoeveel personen.
Gelieve daarom onderstaand strookje terug te bezorgen of een mail te sturen voor
18 juni 2018 naar femke.abraham@vzwdeark.be met vermelding van het aantal
personen en of u opvang wenst voor uw familielid.
Nog even meegeven dat de activiteit van zaterdag 16 juni 2018 die op de kalender
staat hierbij geannuleerd wordt.
 ..................................................................................................................................................
GELIEVE DEZE INSCHRIJVINGSSTROOK VOOR 18 JUNI 2018 TERUG TE BEZORGEN AUB

 ........................................... komt met ......... personen naar de
info- en ontmoetingsavond op 20 juni 2018.
 ik wens opvang voor mijn familielid
 ik wens geen opvang voor mijn familielid
HANDTEKENING:

