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Activiteiten
Een nieuwe activiteit is dat Sam elke maandag samen met een begeleider papier ophaalt
bij onze buren van de basisschool de Reflector. Sam geniet van het contact met de
kinderen.
De kerstlunch is goed verlopen, het was heel gezellig en de vrijwilligers zijn weer in de
bloemetjes gezet.
In november hebben een aantal collega’s les gehad om klankschalen te leren bespelen.
Cor heeft 5 klankschalen gekocht voor het AC. Jeroen, Shirley, Carla, Jacqueline, Sam
en Luca genieten van de mooie geluiden van de klankschalen. Elke klankschaal heeft een

ander geluid, deze geluiden zijn mooi en rustgevend.
Personeel
Jennifer is op 4 januari bevallen van haar prachtige dochter Lauren:

Maud van der Groef te zien op de linker foto, is 1 december bij Stad van de Zon
begonnen als invalkracht om Jennifer te vervangen die met zwangerschapsverlof is
gegaan. Daarna zal zij gedeeltelijk Sabine vervangen die ook met zwangerschapsverlof is
gegaan en in februari haar kindje verwacht.

Marielle van Loenen (middelste foto) is de nieuwe orthopedagoog, zij is gestart in
december en is Suzanne Ettema opgevolgd die meer uren voor het IOD is gaan werken.
Vanaf 28 januari neem ik 3 maanden vakantie om samen met mijn partner een reis naar
Vietnam en Indonesië te gaan maken. Op 30 april kom ik weer lekker uitgerust en vol
met mooie ervaringen weer werken.
In deze periode word ik vervangen door collega clustermanager Riet Vis (rechter foto).
Riet heeft vele jaren als clustermanager voor verschillende woonlocaties gewerkt, zij
kent sommige cliënten van Helios vanuit wonen. Ik heb er alle vertrouwen in dat Riet mij
op een goede manier gaat vervangen. Riet is bereikbaar van maandag t/m donderdag via
de mail:
riet.vis@esdege-reigersdaal.nl of telefonisch 06- 22 95 22 90
Feestdagen
Hieronder staan de feestdagen vermeld waarop activiteitencentrum Stad van de Zon
gesloten is:
maandag 22 april
2e paasdag
donderdag 30 mei
hemelvaartsdag
maandag 10 mei
2e pinksterdag
woensdag 25 december
1e kerstdag
donderdag 26 december
2e kerstdag
woensdag 1 januari 2019
nieuwjaarsdag
Vriendelijke groeten
Namens het team van AC Stad van de Zon,
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