Een wereld na school

Dit wilde ik al de hele tijd!
Zo gaaf! Niet echt vechten, maar sporten. Samen met Jesse
ben ik gewoon de hele tijd bezig geweest om steeds beter te
worden. En dat is goed voor mijn conditie en het is leuk om
samen met je vriend heel moe worden.

Langer op school is gewoon leuker!

sport&spel

Als ouder is het natuurlijk heerlijk om van uw kind
de schoolverhalen te horen. Maar wij weten dat
de aandacht voor de zorg van uw zoon of dochter
dan ook weer toeneemt. Voor de kinderen die
het heerlijk vinden op school met hun vrienden
en vriendinnen is het soms de vraag of zij dan ook
weer lekker aansluiten in de buurt. Daarom is er

vanuit de Daniël de Brouwerschool zone noord
ontwikkeld na schooltijd. Met de specialisten van
Zozijn | het klokhuis (Roggencampweg 11) kunnen
kinderen nog even samen zijn. Van spelletjes
en knutselen tot sporten en koken. Allemaal
activiteiten met thema’s waaraan uw kind met
plezier kan meedoen.

Springen op de muziek.
Echt wel goeie muziek, hoor. En dan lekker meedoen en
zingen. Ik kan nu zelf al een liedje op de gitaar spelen.
Soms even met mijn ogen dicht.

Gezellig, gestructureerd en veilig.

theater&muziek

Is uw zoon of dochter schoolgaand en in de leeftijd
van 4 tot 20 jaar? Dan is zone noord helemaal
leuk voor hem of haar! Na schooltijd worden de
kinderen opgehaald en wandelen ze naar ‘het
klokhuis’ (tegenover de school). Daar gaan de
kinderen eerst wat drinken/eten.

Er is bij zone noord keuze uit verschillende
activiteiten; bijvoorbeeld een workshop cupcakes
maken, bokstraining, tuinieren en dieren knuffelen,
maar ook gewoon lekker niksen, gamen en chillen.

Joep, heet ‘ie!
Thuis heb ik een konijn die lijkt wel op deze. Alleen
een andere vacht. Niet zo pluizig en een andere kleur.
Ik vind konijnen leuk en je kunt ze lekker knuffelen.

De hele middag naar zone noord.

dier&tuin

Op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag
is er zone noord. Direct na school en tot 17.00
uur. Ophalen van uw zoon of dochter kan tot 18.00
uur op het klokhuis. Zone noord is specialistische
begeleiding bij leuke activiteiten na school.

Hiervoor is een beschikking van uw gemeente of
een indicatie van Centrum Indicatiestelling Zorg
(CIZ) nodig, met of zonder vervoersbeschikking.
Op basis van ZIN en PGB wordt zone noord
aangeboden. De persoonlijke bijdrage in de kosten
voor een aantal activiteiten zal tussen e 5,00 en
e 7,50 per dag zijn.

Volgende week ga ik zelfs stagelopen
Samen met wat vrienden maken we een paar
koekjes en cupcakes. Kijk als je dat kan en
oefent, dan kan je zo op stage. Ik vind het
vooral leuk (en lekker).

Ook leuk voor ouders!

koken&bakken

Kom eens even proeven en ervaren wat zone
noord is. Met een kennismakingsbezoek en een
rondleiding kunt u het juiste gevoel krijgen bij
zone noord. We stemmen tijdens een later
gesprek nog goed af wat uw kind nodig heeft.

Als het dan voor iedereen klopt (goed gevoel en
indicatie is geregeld), dan kan uw kind starten met
zone noord.

Niksen is niet niets.
Vandaag was het mooi weer. Mijn haar moet ik wel steeds
even goed doen, want de wind maakt het in de war. Ja en als
we een beetje gek doen met elkaar gaat het ook in de war.
Wel lachen, hoor. Want de meisjes zijn ook gewoon chill.

De leukste dingen doe je bij zone noord!

niksen&chillen

Bij theater&muziek gaan we bijvoorbeeld
breakdancen, acteren (drama), gitaar spelen,
drumles en zingen. Voor sport&spel is er boksen,
weerbaarheidtraining en balspelletjes bedacht.
Creatief&digitaal wordt actief met schilderen,
fotografie en computeren. Met dier&tuin gaan we
lekker werken met bloemen en planten en naar

de kinderboerderij (werken en knuffelen). En
bij koken&bakken zullen we cupcakes maken,
snijtechnieken oefenen en pizza’s bakken. Als we
lekker niksen&chillen dan hoef je niets, maar kan je
wel luieren, gamen, tv-kijken en kletsen.
Echt een wereld na school...

Een leeuw staat er op!
We maken dingen. Allerlei dingen die je ook mee naar huis kan
nemen. Soms wel een t-shirt. Ik maak er een leeuw op vanwege
mijn naam. En het is natuurlijk mooi.

Thema’s maken zone noord.

creatief&digitaal

Met de thema’s theater&muziek, sport&spel,
dier&tuin, bakken&koken, creatief&digitaal en
niksen&chillen zorgen we voor een afwisselend
programma. Zo kan elk kind zijn eigen interesse
volgen en plezier maken.

Een wereld na school.

Nog even dan...

Een aantal belangrijke zaken voor u op een rij:

samen met je vrienden

Hoe werkt het en hoe meldt u zich aan?

Wat is zone noord?

Specialistische begeleiding in vrije tijd (opvang) in een gezellige, gestructureerde
en veilige omgeving voor schoolgaande kinderen en jongeren tot ongeveer 20
jaar die extra zorg, ondersteuning of begeleiding nodig hebben.
De kinderen kiezen uit verschillende activiteiten, zoals breakdancen, acteren
(drama), gitaar spelen, boksen, weerbaarheidtraining, balspelletjes, schilderen,
fotografie, computeren, lekker werken met bloemen en planten of naar de
kinderboerderij (werken en knuffelen). In de keuken zullen we cupcakes maken,
snijtechnieken oefenen en pizza’s bakken. Natuurlijk kunnen de kinderen
ook relaxen, gamen, tv-kijken en kletsen. De activiteiten sluiten aan bij de
mogelijkheden van uw kind. Voorop staat dat wij uw zoon of dochter een fijne tijd
bieden in een veilige en vertrouwde omgeving.

Waar is zone noord?

in een wereld na school
met leuke activiteiten
in een ontspannen
en veilige sfeer met
bekende en ervaren mensen.

Op de Daniël de Brouwerschool en in het klokhuis, Roggencampweg 11.

Wanneer is zone noord?

Zone noord is op maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagmiddag na
schooltijd. Tijd van ophalen is tussen 17.00 en 18.00 uur. Daarnaast biedt Zozijn
ook opvang op zaterdagen en in vakanties.

Volledig de tijd vergeten.

Hoe kunt u zich aanmelden?

Als u gebruik wilt maken van specialistische begeleiding in vrije tijd, heeft u
daarvoor een beschikking van uw gemeente of een indicatie van Centrum
Indicatiestelling Zorg (CIZ) nodig, met of zonder vervoersbeschikking. Wij bieden
zorg op basis van ZIN en PGB. De persoonlijke bijdrage in de kosten voor een
aantal activiteiten zal tussen e 5,00 en e 7,50 per dag zijn. Wilt u meer weten over
de beschikking of uw zoon of dochter aanmelden? Neem dan contact op met:

Wilma van Leeuwen

zorgbemiddelaar (Zozijn)
06-10 49 19 94			
w.vanleeuwen@zozijn.nl

Anita Bruyns

vrijetijdscoördinator (Daniël de Brouwerschool)
06-81 79 08 39
a.bruyns@danieldebrouwerschool.nl

Graag nodigen wij u uit voor een kennismakingsbezoek en een rondleiding. Als
u een goed gevoel heeft bij zone noord / het klokhuis en de indicatie is rond,
kunnen de kinderen bij ons starten.

Lathmerweg 4
7384 AN WILP
(0571) 26 14 11
a.bruyns@danieldebrouwerschool.nl

Een wereld na school

