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THEMA MAANDEN
Iedere dag een extra optie
naast Paard en Workshops
APRIL
Paasmaand

Openingstijden
Maandag:
OPEN OP AFSPRAAK
Dinsdag:
10:00 – 16:00
Woensdag:
10:00 – 16:00
Donderdag:
10:00 – 16:00
Vrijdag:
GESLOTEN
Zaterdag:
10:00 – 16:00
Zondag: 10:00 – 16:00

Wij staan ontzettend graag voor jullie
klaar, maar we willen jullie wel
vragen de openingstijden te
respecteren!

MEI
Lentemaand

JUNI
Wereld natuurmaand

Wachtlijst
Omdat onze groepen vol zijn,
hebben wij een wachtlijst voor
alle dagen.
Er komen alleen nog nieuwe
deelnemers als er plekjes vrij
komen.

Nieuwe ID-kaart
Heb je een nieuwe ID-kaart?
Laat hem dan even zien aan je
Persoonlijke Begeleider, zodat
we de geldigheid kunnen
aanpassen in onze systemen.

Inloop/ouderavond
Iedere 3e donderdag van
de maand kunt u uw
vragen stellen of situaties
bespreken tijdens een
beeld-belafspraak. Deze
kunt u maken door te
mailen naar
Info@powertogetup.nl

Afwezig? Hoe meld ik me af?
Alle afmeldingen met betrekking tot vervoer ALTIJD zo spoedig mogelijk,
maar uiterlijk vóór 9:00 uur ’s morgens, doorgeven aan Daniëlle Langenberg via een WhatsAppbericht
op nummer +31 6 14478691.
Dit in verband met het tijdig afmelden bij het vervoersbedrijf.
Daarnaast jezelf ook ALTIJD afmelden via een Whatsapp-bericht naar de boerderijtelefoon wanneer je
niet naar de boerderij kunt komen. Dit bericht kan naar: +31 6 28362642.
Doe dit ook voor 9:00 uur ’s morgens als het voor de dag zelf is.
Alle overige berichten kun je sturen tot 19:00 uur ’s avonds.

Medicijnen

Reminder

Gebruik je medicijnen?
Wil je dan je medicijnpaspoort inleveren bij je
Persoonlijke Begeleider?

In de ochtend is de inloop vanaf 10.00 uur
en start om 10.15 uur
In de middag is de inloop vanaf 13.00 uur
en start 13.15 uur
Kom niet te vroeg!

Cliëntenraad zoekt nieuwe, enthousiaste leden…
Voor de cliëntenraad zijn er 2 plekken vrij gekomen. We zijn dus op zoek naar 2 nieuwe enthousiaste leden.
Bij vragen kun je contact opnemen via info@powertogetup.nl.
Meer informatie is ook te vinden op onze website:
Cliënten & Ouderraad - Power to Get Up

Nieuwe medewerkers
1 maart jl. is Erwin van den Berg bij ons in dienst gekomen. Hij is werkzaam als
Bewegingsagoog. Erwin heeft met succes de Beroepsopleiding
Sport- en Bewegingscoördinatie afgerond. In zijn vrije tijd houdt Erwin zich graag
Bezig op gebied van sport en spelletjes, maar zijn hondje Floki is ook een grote hobby!

Nieuwe bewoners
De afgelopen periode hebben we
Sneeuwwitje en Jolly-Joy mogen
verwelkomen op onze boerderij.
Sneeuwwitje is een Vlaamse reus van 5
maanden en Jolly-Joy is een albino wallaby
van 1 jaar, super lief en dapper!

VOORJAARSSLUITING 2022
Graag willen wij u erop attenderen dat de zorgboerderij
voor dagbesteding is gesloten op:

Woensdag 27 april (Koningsdag)
Donderdag 26 mei (Hemelvaartsdag)
Zondag 5 juni (Eerste Pinksterdag)
Fijne dagen namens het hele team van Power to Get up!

SAVE THE DATE!
Een super leuk hondenweekend
voor de hele familie in samenwerking met
Power to Get Up! Verdere informatie volgt.
De voorbereidingen zijn volop in gang.

Kuikenproject
Voor Franken Fruit in Bergen op Zoom hebben we als project broedeieren
uitgebroed met behulp van een broedmachine. Uit deze eieren zijn 32 schattige
geboren. Drie van deze 32 kuikens blijven nog wat langer op de boerderij. Een paar
zijn er meegegaan met collega’s en de andere zijn inmiddels terug bij Franken Fruit
waar ze een geweldig plekje hebben om verder op te groeien.

Informatieavond
Voor alle ouder(s)/ verzorger(s) van deelnemers en deelnemers met kinderen van Power to Get Up,
organiseren we informatieve en leuke informatieavonden. Tijdens deze avonden worden thema’s besproken
waar elke ouder wel eens mee te maken heeft; zoals hoe ga je om met grenzen aangeven en structuur
aanbrengen, de puberteit, gamen, de emotionele band met je kind, hechting en weerbaarheid. Je krijgt op
deze avonden achtergrondinformatie, handvatten en tips en de mogelijkheid om van andere ouders te horen
hoe zij het aanpakken.
Op 31 maart jl. vond de eerste succesvolle informatieavond plaats.
Het thema van deze avond was “emoties”:
Angsten, boosheid, gemis, verdriet, jaloezie…..veel ouders vinden het uitdagend om hun kind te begeleiden
bij het omgaan met zijn emoties. We willen ons kind het liefst blij, tevreden en gelukkig zien. Toch komen alle
emoties voor en kun je als ouder je kind begeleiden in het effectief omgaan met deze emoties. Zo voorkom je
heftiger gedrag en help je jouw kind zo vlot mogelijk weer in balans te komen.
Met praktische tips waardoor je steviger in je schoenen staat de volgende keer dat jouw kind een boze bui
heeft of in tranen uitbarst.

De volgende informatieavond staat gepland op 7 juli a.s. en heeft als thema “autisme”.
Nadere informatie volgt.

Veiligheidsteam Power to Get Up
Wanneer er ernstige zorgen zijn over de ontwikkeling van een deelnemer, die bij de begeleiders van
Power to Get Up opvallen, is er voor hen de mogelijkheid dit te bespreken binnen het interne
veiligheidsteam van Power to Get Up.
Een (persoonlijk) begeleider kan aangeven bij een lid van het veiligheidsteam dat de situatie rond een
deelnemer besproken moet worden. Zorgen worden uiteraard besproken met de deelnemer, de ouders en
of verzorgers en waar nodig andere betrokken partijen zoals bijvoorbeeld een jeugdprofessional,
afhankelijk van de situatie.
Lid van het team zijn:
de directeur Power to Get Up, orthopedagoog, gezinstherapeut en de zorgmanager.

Waar is het wel voor bedoeld:
-

Sparringpartner voor teamleden
Goede en actieve signalering door Power to Get Up, goede communicatie en de juiste stappen
zetten in geval van zorgen rond een deelnemer.
Inhoudelijke verdieping van de begeleiding door Power to Get Up en van het moreel en ethisch
handelen.

Waar is het NIET voor bedoeld:
-

-

Geen 24 uurs bereikbaarheidsdienst
Is er sprake van crisis en is er direct hulp nodig? Aarzel dan niet en bel SEZ, de crisisdienst van
Jeugdbescherming Brabant: 088-0666999. Dit nummer is 365 dagen per jaar dag en nacht
bereikbaar voor kinderen, jongeren en ouders.
Noodsituaties waarvoor 112 (politie, ambulance, brandweer) voor gebeld moet worden.

