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Beste cliënten, ouders en belangstellenden,
langs deze weg ontvangt u na een lange tijd de vertrouwde nieuwsbrief van
Jottem. We informeren u graag over een aantal zaken.

Kaarsen/Creatieve groep
Wat is het fijn dat we weer aan het werk zijn bij Jottem. Met veel enthousiasme worden er
weer mooie kaarsen en andere creatieve producten gemaakt.
Corona heeft veel van ons gevraagd de afgelopen periode. We hebben ons allemaal moeten
aanpassen en doen dat nog steeds. Inmiddels hebben we daar allemaal onze weg in kunnen
vinden. Iedereen heeft een eigen, vaste plekje, zodat we goed afstand kunnen houden van
elkaar. We zijn ontzettend trots op iedereen!

Jottem kerstpakket
Onze kerst folder heeft veel interesse gewekt en heeft ons heel wat kerstpakket bestellingen
opgeleverd. De dienstverlenende groep en de kaarsen/creatieve groep maken gezamenlijk
mooie, leuke kerstpakketten. Het is fijn om in deze tijd met elkaar te werken.

Bakgroep
Wat is het toch fijn om samen te bakken en de lekkerste producten te maken met elkaar. De
gezelligheid van de andere cliënten en collega’s om ons heen hebben we gemist tijdens de
sluiting van Jottem.
Natuurlijk worden de coronamaatregelingen in acht genomen. We werken veilig en met
plezier aan onze baksels. We hebben de instructieruimte, de kantine en twee keukens
helemaal tot onze beschikking. In de kantine drinken we nu koffie en thee en gebruiken we
de lunch. Ook na het bakken en schoonmaken kunnen we daar met inachtneming van de
anderhalve meter maatregel samenzijn.
De vriezer is inmiddels voorzien van een aardige voorraad lekkers. Loop dus gerust eens bij
ons binnen. Ook voor onze heerlijke gevulde speculaas bent u van harte welkom!
Nienke is de bakgroep komen versterken; Nienke is schoolverlater. Ook met de hulp van
Niels zijn we super blij. Nel heeft een fijne woon- en werkplek gevonden bij het Raamwerk.

Dienstverlenende groep
Stichting babyspullen
Op 22 september hebben onze begeleiders van de dienstverlenende groep, Jolein en Robbin,
een rondleiding gehad bij Stichting Babyspullen in Heerhugowaard.
Deze stichting zoekt nieuwe voorsoorteer centra om babyspullen uit te zoeken en te
sorteren. We kregen een mooie en duidelijke uitleg en besloten ons hiervoor in te willen
zetten. In november zijn we een pilot gestart. Iedereen van de dienstverlenende groep werkt
er zorgvuldig en met veel plezier aan mee!
De Stichting Babyspullen zet zich in voor mensen/zwangere vrouwen in Nederland die het
niet zo breed hebben. De stichting maakt kraampakketten van tweedehands kleding en
tweedehands spullen. Een geweldig mooi initiatief, vinden wij.
Mocht je nog kleding en of babyspullen over hebben, dan kan je dat doneren in de daarvoor
bestemde container voor de ingang van Jottem.

Op de dienstverlenende groep is Marco van Duyvenbode komen werken. Marco zat hiervoor
bij de bakgroep. Ook Frieda Weijers is nieuw bij de dienstverlenende groep.
Markt
Wij mochten ons gelukkig prijzen in de maand november op de dinsdagen op de
Oegstgeestermarkt te staan op de Lijtweg. We hebben op de markt onze handgemaakte
kerstproducten kunnen aanbieden voor leuke prijzen: kaarsen van de kaarsengroep, de
overheerlijke gevulde speculaas en appeltaart van de bakgroep en de geweldig mooie
kerstkaarten en kerstslingers van de dienstverlenende groep.
We hebben met heel veel plezier op de markt gestaan. Weer of minder weer. Het gaf ons
veel positiviteit in deze toch best moeilijke tijd.

Personele zaken
 Over de afwezigheid van A. Versloot op de dienstverlenende groep, heeft u een
aparte brief ontvangen. Robin Zandstra, die al werkzaam was op deze groep, begeleid
de groep nu samen met Jolein Onderwater (maandag, dinsdag en woensdag) en
Bogna (vrijdag).
 Bij de creatieve groep werken Alies (maandag en dinsdag), Christina (maandag,
donderdag en vrijdag), Stephanie (woensdag, donderdag en vrijdag) en Jacintha
(dinsdag en woensdag). Alies is nu met verzuim; zij wordt vervangen door een
vertrouwd gezicht: Irusia Uitvlugt of Tristan van den Oever.
 Bij de bakgroep werken Ineke (maandag (om de week), woensdag en vrijdag),
Monique (maandag, dinsdag en om de week op donderdag/vrijdag), Bogna (dinsdag
en woensdag) en Irusia (donderdag).
 Sylvana Boon is onze nieuwe (flexibele) medewerker.
Maak kennis met..

Ik ben Jolein en werk sinds begin dit jaar bij Jottem. Hiervoor heb ik jarenlang als invaller bij
Atelier Uit de Kunst in Leiden gewerkt. Hier werkte ik met veel plezier, maar helaas kon ik
hier niet blijven. Ik ben toen in de kinderopvang en het kleuteronderwijs gaan werken. Na
een tijd merkte ik dat ik het werken bij een activiteitencentrum erg miste en heb toen
contact opgenomen met Marja. Marja had toevallig een plek vacant bij de dienstverlenende
groep> hier werk ik nu met veel plezier op maandag, dinsdag en woensdag. Ik kom deze
dagen op de fiets vanuit Zoeterwoude-dorp. De andere dagen ben ik thuis samen met mijn
zoontje van 2 jaar en mijn man. Ik ben heel blij dat ik bij Jottem werk en zal hier de komende
tijd met veel plezier blijven werken!
Hoi, ik ben Jolie van Duijn en ik kom uit Leiden. Ik volg de opleiding persoonlijk begeleider
specifieke doelgroepen op het mbo in de Breestraat in Leiden. Dit jaar ben ik begonnen met
stage lopen bij Gemiva locaties De Kwekerij en Jottem. Ik loop een heel schooljaar stage van september tot volgend jaar juli (2021). Ik ben elke donderdag te vinden bij De Kwekerij
en elke vrijdag werk ik bij Jottem bij de bakgroep.
Mijn naam is Jaydee. Ik loop sinds augustus van dit jaar stage bij de creatieve groep van
Jottem. Ik volg de opleiding Sociaal Werk op het MBO-Rijnland in Leiden op niveau 4.
Ik ben zelf ook erg creatief dus vind het superleuk om bij deze groep stage te lopen. In mijn
eerste schooljaar heb ik ook bij Jottem stage gelopen, bij de dienstverlenende groep.
Ik heb het erg naar mijn zin hier, en voel me goed op mijn plek binnen deze organisatie!

Cliëntenraad
De cliëntenraad komt vanaf juli weer bijeen, van 12.45 tot 13.00 uur op iedere eerste
dinsdag van de maand. Er zijn inmiddels drie vergaderingen geweest.
De samenstelling van de cliëntenraad is gewijzigd. Zitting hebben:





Linda (notuliste) , Mariëlla en Steven (dienstverlenende groep).
Tim G. en Joey (bakgroep)
Hana en Vincent (voorzitter) (creatieve groep)
Jacintha en Jolein (coaches)

Samen met de deelnemers worden belangrijke onderwerpen op de agenda gezet en
besproken zoals: brandveiligheid, busvervoer, corona en pauze besteding. Zo nodig en
wanneer het onderwerp er zich voor leent wordt er een expert uitgenodigd om verdere
toelichting te geven.
Tijdens de eerste bijeenkomst werd de brievenbus geïntroduceerd, deze staat onder de tv in
de kantine. Iedereen kan hier een wens of opmerking posten die bij een volgende
bijeenkomst wordt besproken.
Bij deze willen we Ariënne bedanken voor haar inzet die zij getoond heeft als notulist in de
afgelopen jaren.

Sluitingsdagen 2020-2021
2020
 Vrijdag 25 december: 1e Kerstdag
2021
 Vrijdag 1 januari: nieuwjaarsdag
 Maandag 5 april: 2e Paasdag
 Dinsdag 27 april: Koningsdag
 Woensdag 5 mei: Bevrijdingsdag
 Donderdag 13 mei: Hemelvaartsdag
 Maandag 24 mei 2e Pinksterdag
Korte berichten:
 Heeft u al een kijkje genomen op www.gemiva-svg.nl?
 Wij houden u ook door middel van mails steeds op de hoogte van de laatste
ontwikkelingen.
Vragen?
Heeft u na het lezen van deze nieuwsbrief vragen of opmerkingen? Of heeft u vragen die
geen betrekking hebben op de nieuwsbrief? Neem dan contact op met Marja van Dorp,
locatiemanager, via marja.van.dorp@gemiva-svg.nl.

Alvast hele fijne feestdagen en alle goeds voor 2021!
Namens iedereen bij Jottem.

