Begeleiding

Kennismaken

De begeleiders van de kinderen hebben
ervaring in het werken met kinderen
met een ontwikkelingsachterstand of
een meervoudige beperking. Zij worden
soms geholpen door vrijwilligers.

Hebt u interesse? Maak dan een
afspraak om langs te komen. U krijgt
dan een indruk van de verschillende
groepen en de sfeer bij de opvang.
Hebt u nog vragen? Dan kunt u contact
opnemen met de locatiemanager van
De Walnoot via 071 535 97 10.

Openingstijden en praktische
zaken
De Zaterdagopvang is iedere zaterdag
in de oneven weken geopend van 10.00
uur tot 16.00 uur. De kinderen kunnen
een vaste plek krijgen voor één of twee
keer per maand.
Voor vervoer van en naar het kinderdagcentrum moet u zelf zorgen. Het
drinken voor de hele dag en de lunch
dient u mee te geven. Bij gebruik van
luiers of medicijnen moet u de benodigde hoeveelheid meegeven.

Betaling
De opvang wordt vanuit de WMO,
Jeugdwet of WLZ betaald. Bij de WLZ is
een indicatie Begeleiding Groep nodig.
Voor vragen en hulp kunt u terecht bij
de afdeling Zorgbemiddeling van de
Gemiva-SVG Groep via 088 205 24 00.
Na aanmelding bij de afdeling Zorgbemiddeling volgt een intakegesprek op
het kinderdagcentrum en dient u een
formulier met vragen over uw kind in te
vullen.

Zaterdagopvang voor
kinderen met een beperking
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Een activiteit van
Kinderdagcentrum De Walnoot

De Zaterdagopvang op De Walnoot is een opvang met specialistische begeleiding voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand. De opvang geeft ouders de mogelijkheid meer aandacht te
hebben voor zichzelf of voor de andere kinderen van het gezin.
De kinderen kunnen op de opvang diverse spelactiviteiten doen
en praktische en sociale vaardigheden oefenen.
Doelgroep
De Zaterdagopvang is voor kinderen
met een ontwikkelingsachterstand, een
verstandelijke beperking, een meervoudige beperking, ADHD of een autismespectrumstoornis. De leeftijd ligt tussen
de 4 en 20 jaar. De kinderen bezoeken
doordeweeks een (kinder)dagcentrum
of volgen speciaal onderwijs.

Groepen
Er zijn meerdere groepen met elk een
eigen karakter. De groepen zijn ingedeeld naar de mogelijkheden en interesses van de kinderen. Er is een groep
met jonge kinderen, een groep met
actieve kinderen die van buiten spelen
houden, een groep met kinderen die
behoefte hebben aan structuur en duidelijkheid en een groep met de oudere
kinderen die zelfstandig bezig zijn. Een
groep bestaat uit 6 tot 9 kinderen.
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Het is voor Tigo een uitje waar hij altijd erg naar uitkijkt. De duidelijke structuur is voor hem heel fijn.

Activiteiten
De kinderen doen verschillende spelactiviteiten zoals muziek, wandelen,
snoezelen, spelen in de groep, bewegen

in de speelzaal of op de buitenspeelplaats, knutselen, gezelschapsspelletjes,
DVD kijken of computeren. Daarnaast
kunnen ze zwemmen in het zwembad
in het gebouw. Bij de opvang staat een
ontspannen en gezellige sfeer centraal.

Ervaringsverhaal
Onze oudste zoon Tigo, 8 jaar, gaat om
de week naar de Zaterdagopvang. Het
is voor Tigo een uitje waar hij altijd erg
naar uitkijkt. Het is er heel gezellig. Hij
wordt niet overvraagd en mag leuke
dingen doen zoals zwemmen, muziek
maken, gymmen, knutselen en buitenspelen. Er is op zijn groep een duidelijke
structuur dat voor hem heel fijn is. Voor
ons betekent het juist even de structuur
los kunnen laten, spontaan iets gaan
ondernemen en even wat meer ‘lucht’
voor onze andere twee zoons van 2 en
6 jaar. Al vinden de jongens het heel
leuk om hun grote broer te mogen
wegbrengen of halen!
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