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Hallo allemaal, 

Hierbij eindelijk weer een nieuwsbrief met wat wetenswaardigheden en nieuwtjes.   

Een speciaal welkom voor de nieuwe deelnemers en hun ouders of verzorgers en onze 

nieuwe collega’s! 

De vakantie is weer voorbij gevlogen en nu allemaal weer wennen aan het normale 

ritme. Voor de een is dit wat makkelijker dan voor de ander, maar structuur en 

regelmaat went uiteindelijk ook wel weer voor de meeste deelnemers en hun gezinnen.  

Locatie Hazerswoude is na de zomervakantie opgestart met een iets andere dagplanning 

en andere manier van werken. Ook het smiley systeem is hier veranderd. Locatie 

Zoetermeer zal mogelijk na de herfstvakantie volgen, maar daarover worden jullie dan 

ook nog geïnformeerd. 

De educatie op de zorgboerderij is na een pilot vanaf de voorjaarsvakantie gestart met 

wat grotere groepen. Dit is heel positief ontvangen. Dit om de terugkeer naar school voor 

een deel van de deelnemers makkelijker te maken.  Dit zal zo worden voortgezet, 

waarbij maatwerk natuurlijk altijd voorop staat. 

 De samenwerking met Leo Kanner Onderwijsgroep is sinds afgelopen jaar met name 

geregeld via de “School zonder Muren”. De intentie is om deze samenwerking meer uit te 

breiden en te formaliseren in de toekomst. De toestemming vanuit de inspectie en 

Gemeenten om een dependance te worden is helaas nog niet formeel geregeld zoals 

eerder was gemeld. Voor de nieuwe deelnemers die gaan starten zal de bekostiging voor 

educatie, indien mogelijk, ook via inschrijving bij de SzM gaan lopen. Voor degenen die 

hier al in zorg zijn en educatie krijgen zullen in de toekomst ook contacten met de 

stamschool of samenwerkingsverbanden worden opgenomen. 

 

Belangrijk: Donderdag 20-10 -2022 zijn beide locaties 

Zoetermeer en Hazerswoude  vanaf 15.00 uur gesloten 

i.v.m. teambuilding. Zegt u de taxi tijdig af en houdt u 

hier zelf ook rekening mee dat er die dag geen opvang is 

vanaf 15.00 uit school !! 
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Officiële nationale feestdagen zijn wij 

gesloten 
* Kerst zondag 25 en maandag 26 december 2022 

* Nieuwjaarsdag zondag 1 januari 2023 

* Goede vrijdag 7 april 2023 

* Pasen zondag 9 en maandag 10 april 2023 

* Koningsdag donderdag 27 april 2023 

* Hemelvaartsdag donderdag 18 mei 2023 

* Pinksteren zondag 28 en maandag 29 mei 2023 

* Kerst maandag 25 en dinsdag 26 december 2023 

Schoolvakanties 

* Zomervakantie 9 juli t/m 21 augustus 2022 

* Herfstvakantie 22 oktober t/m 30 oktober 2022  

* Kerstvakantie 24 december 2022 t/m 8 januari’23 

* Voorjaarsvakantie 25 februari t/m 5 maart 2023  

* Meivakantie 22 april t/m 7 mei 2023 

* Zomervakantie 8 juli t/m 20 augustus 2023 

* Herfstvakantie 14 oktober t/m 22 oktober 

* Kerstvakantie 23 december 2023 t/m 7 januari’24  

 

Aanmeldingen/afmeldingen vakanties 
 

Maandag t/m vrijdag  

Tijdens schoolvakanties moeten deelnemers die doordeweeks komen worden 

aangemeld. 

Zaterdagen:  

Tijdens schoolvakanties lopen de zaterdagen gewoon door. We verwachten dat de 

deelnemers tijdig worden afgemeld wanneer zij niet komen.  

 

Dit gaat altijd in overleg en moet passen binnen de indicatie.  

Aan- en afmeldingen kunnen gedaan worden via onderstaand mail adres: 

planninghazerswoude@swaenensteyn.nl 

planningzoetermeer@swaenensteyn.nl 

 

Let op: In de vakanties zijn er een beperkt aantal plekken beschikbaar.  
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Bij vragen over onderstaande onderwerpen 

 

Financiering: 

r.hoogenboom@swaenensteyn.nl 

 

 

Planning/vakantie/wijzigingen/ 

extra aanvragen Zoeterneer: 

planningzoetermeer@swaenensteyn.nl 

 

Planning/vakantie/wijzigingen/ 

extra aanvragen Hazerswoude-Dorp: 

planninghazerswoude@swaenensteyn.nl 

 

Voor overige vragen kun je contact opnemen met de mentor, 

teamleider of directie.  
 
 
 

Ziekmeldingen deelnemer: 

Uitsluitend telefonisch doorgeven via onderstaand telefoonnummer van de locatie. 

 

Zoetermeer:  

Tel: 06 - 12 06 57 79 

 

Hazerswoude-Dorp  

Tel: 06 - 12 23 62 55 

 

 

Belangrijke mededelingen:  

 

Sommige mededelingen blijven terugkomen, niet alleen omdat ze belangrijk zijn maar 

ook voor de nieuwe lezers van de nieuwsbrief. 

➢ Hierbij nogmaals de telefoonnummers van de werktelefoons. Er is overdag altijd een 

personeelslid die deze telefoon bij zich draagt dus zijn er belangrijke zaken kunt u 

appen/bellen op deze nummers! 

- Telefoonnummer locatie Zoetermeer:   06-12236255 

- Telefoonnummer locatie Hazerswoude-Dorp:  06-12065779 

➢ Tassencontrole mogelijk! Wilt u uw kind erop wijzen dat vuurwerk, messen, 

aanstekers, sigaretten, snoepgoed etc. niet zijn toegestaan en dat begeleiders/directie 

het recht hebben om tassen te controleren als er een verdenking is. Dit gebeurt vrijwel 

nooit, maar ook als preventieve maatregel goed om te benoemen. 

➢ Afmeldingen: We blijven benadrukken dat het belangrijk is dat kinderen op tijd 

schriftelijk worden afgemeld. Anders zijn wij genoodzaakt om kosten in rekening te 

brengen. 

➢ Aanmeldingen met datum: Op sommige dagen en met name op de zaterdag en 

woensdag zijn er kinderen en jongeren die niet wekelijks komen maar om de week of 2 

weken. Wij waren hier flexibel in, maar nu willen we graag de data dat uw kind komt 

via de mail. Er zijn dagen dat we echt “vol” zitten en dan willen we teleurstellingen 

voorkomen door hierover goede afspraken te maken. Zo weet iedereen waar hij aan toe 
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is. Vaste dagen kunnen worden afgemeld, geen probleem. Maar kinderen die om de 

week of onregelmatig komen graag aanvragen met een overzicht per datum via de mail 

zodat onze agenda’s ook gelijk lopen. Handig is even of oneven weken af te spreken bij 

de kids die om de week komen. Ook handig met personeel inplannen voor ons ☺ 

➢ Indicaties! 

Wij willen de ouders er nogmaals op wijzen uiterlijk 2 maanden voor afloop van de 

indicatie bij de gemeente herindicatie aan te vragen. Wij kunnen uiteraard een 

zorgverslag aanleveren, maar vraag dit ook op tijd aan. Graag zelf actie 

ondernemen, anders komt u in de problemen met uw budget!!! 

➢ SVB! 

Wij verzoeken iedereen nogmaals a.u.b. de PGB-facturen die wij zenden per direct 

door te zenden aan de SVB voorzien van een handtekening of digitaal! Hiermee wordt 

voorkomen dat wij betalingen niet ontvangen voor de geleverde zorg. 

 

Corona:  

We hebben op dit moment gelukkig een rustige periode, met af en toe wat zieke 

deelnemers en ook lijken de klachten vrij mild. We testen nog steeds bij klachten van 

personeel en vragen u dit ook nog steeds te doen bij twijfel en corona gerelateerde 

klachten. Mochten er nieuwe ontwikkelingen zijn, krijgt u dit via de mail en is dit ook 

terug te vinden op onze site. Verder volgen we de regels vanuit de overheid en luchten 

nog steeds veel tussendoor. We proberen aan de afstand te denken, maar dat is in de 

praktijk , ook met onze deelnemers wel een lastige      

 

Poldercross Hazerswoude-Dorp 

Op 24 augustus heeft een deel van het team meegedaan met de poldercross in 

Hazerswoude-Dorp. Het was een groot succes en wij kijken nu alweer uit naar volgend 

jaar! 

 

 


