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Beste lezer! 
 
In deze nieuwsbrief kunt u de highlights van afgelopen periode lezen en lichten we toe wat de 
plannen zijn voor komende tijd. Ons team is erg geïnspireerd en gemotiveerd om de komende 
periode actief aan de slag te gaan met de deelnemers!  
Met liefdevolle groet, 
 
Team Pratica! 
 
 
Terugblik ouderavond 
Dinsdag 25 oktober vond de halfjaarlijkse 
ouderavond plaats. Tijdens deze bijeenkomst 
werd er een terugblik gegeven met de doelen die 
we het afgelopen jaar hebben bereikt. Daarnaast 
kwam er een vooruitblik met de plannen van 
komende halfjaar. O.a. grote (creatieve 
projecten), een uitje voor alle deelnemers en 
kookactiviteiten staan op de planning. Een groot 
gedeelte van de avond was interactief, waarbij 
ouders/verzorgers educatie hebben gekregen 
over autisme. Hierbij werden kenmerken van ASS 
besproken en de begeleidingsstijl die hierbij 
hoort. We kregen veel herkenning te horen. Tot 
slot eindigde de avond met een 
zorgtevredenheidsonderzoek. Elke 
ouder/verzorger kreeg een compliment over zijn 
of haar kind mee naar huis. Ons team gaat vol 
enthousiasme aan de slag met de input die uit de 
ouderavond is gekomen. 
 
 
Uitje Gagelbos 
Afgelopen zomer zijn we met onze deelnemers naar het Gagelbos geweest. Het Gagelbos is een 
rustig speelbos met verschillende hoge en lage klimtoestellen. Hier konden zij volop spelen, ravotten, 
klimmen en klauteren. En hebben we de zonnige middag afgesloten met een gezellige picknick in het 
bos. Het was een geslaagde dag en iedereen ging vermoeid, maar voldaan weer naar huis.  



Halloween 
We trapten dit herfstseizoen af met een feestelijke 
en gezellige viering, namelijk Halloween. De hele 
week hebben de deelnemers activiteiten gedaan die 
in thema stonden van dit griezelfeest. Zo hebben 
onze toppers verschillende leuke knutsels gemaakt, 
zoals spookjes, spinnenwebben en pompoenen. 
Daarnaast hebben onze deelnemers geleerd dat dit 
een Amerikaans feest is. Op de laatste dag van de 
week hebben de cliënten de Halloween week 
feestelijk afgesloten. Ze mochten verkleed komen en 
hebben de middag een gezonde traktatie gekregen, 
een griezelfilm gekeken en lekker gedanst.  
 

 
 
 
 
 
 
 
Nieuwe collega’s 
Onze organisatie is een groeiende organisatie. Dit 
afgelopen half jaar hebben wij zeven nieuwe cliënten 
mogen verwelkomen in ons midden. Bij een groeiende 
organisatie hoort ook een groeiend team. Uiteraard 
zijn er dit schooljaar weer nieuwe stagiaires 

begonnen, die ons team gaan aanvullen. Daarnaast hebben wij drie nieuwe vaste begeleiders 
gekregen, allen met hun eigen (begeleiders)ervaring en expertise. Wij 
heten Unice, Malika en Bilaal van harte welkom in ons team! We 
feliciteren Huseyin met het behalen van zijn diploma tot auticoach en 
wensen Esmeralda veel succes met de cursus creatieve therapie.  
 

WZD & Dreefnieuws 
De afgelopen periode is Pratica druk bezig geweest zichzelf op de 
(sociale) kaart neer te zetten. Pratica heeft meegewerkt aan een 
informatief filmpje over de wet Zorg en Dwang. Op locatie is gefilmd 
en hebben we verteld hoe we in de praktijk omgaan met deze wet, 
waarbij er voldoende oog is voor de individuele cliënt. Het filmpje is in 
samenwerking met de Branchvereniging Kleinschalige Zorg en zal 
worden ingezet voor educatieve en informatieve doeleinden. Wij zijn trots dat we Pratica van haar 
beste kant hebben kunnen laten zien en hopen dat dit filmpje bijdraagt aan het professionaliseren 
van onze organisatie. Daarnaast is er onlangs een artikel geplaatst in Dreefnieuws waarbij er 
informatie wordt gegeven wat wij precies doen op onze dagbesteding en wat ons onderscheid van 

andere organisaties.  
 


