Appelscha, 26 april 2013

Geachte ouders/vertegenwoordigers,
Sinds een aantal jaren wordt het weekendritme van OlmenEs aan het begin van het jaar
gewijzigd.
Omdat er begrijpelijkerwijs elk jaar bewoners, ouders en medewerkers zijn voor wie dit
nieuw is of er niet aan hebben gedacht hoe het ook al weer zit, levert dit verwarring op. Om
die reden heb ik besloten dat het ritme voortaan altijd doorloopt.
Het is vanaf 2014 dus niet meer zo dat het eerste weekend na de kerstvakantie een OlmenEsweekend is.
Dit jaar eindigt met een vrij weekend (28 en 29 december 2013) en dat betekent dat het op
4 en 5 januari 2014 een OlmenEs-weekend is, op 11 en 12 januari 2014 een bezoekweekend
en op 18 en 19 januari een vrij weekend.
En hoe het ook uitkomt, eind 2014 en de jaren daarna doen we het dan ook weer zo. Net als
bij de andere vakanties zal het dan af en toe voorkomen dat het eerste weekend na de
kerstvakantie een vrij weekend is.
U ontvangt zoals gewoonlijk rond de herfstvakantie een nieuwe weekendlijst en overzicht
voor 2014.
Ter informatie stuur ik de tekst mee over de weekendregeling uit het boekje ‘Inzicht’ dat alle
ouders ieder jaar ontvangen.
Met vriendelijke groet,
Gert Bosma
Manager zorg

Weekendcyclus (informatie uit ‘Inzicht’)
In OlmenEs kennen we sinds jaar en dag een driewekelijks weekendritme.
In de praktijk wordt dit ritme steeds losser gehanteerd. Er is geen verplichting voor bewoners
en ouders zich aan de weekendcyclus te houden.
Bewoners zijn altijd welkom in OlmenEs; het is de plek waar zij leven; ook in de vrije
weekenden, tijdens vakanties of op feestdagen. Er zijn bewoners die bewust en structureel van
de cyclus afwijken omdat gebleken is dat dit hen ten goede komt.
Hoewel we dus vrij met de weekendcyclus omgaan, blijkt de structuur voor een aantal
bewoners en ouders op een fijne manier bij te dragen aan de indeling van het jaar, de ordening
van het leven en de ondersteuning van de oriëntatie in de tijd. Alleen om die redenen
handhaven we het weekendritme als een cyclus voor diegenen voor wie het past.
De volgende weekenden worden onderscheiden:
Het OlmenEs-weekend
De bewoners zijn thuis in OlmenEs, in hun eigen woongroep. Dit weekend is bedoeld om de
sociale contacten in de eigen leefomgeving te verzorgen. Op de zondagmorgen is er een
religieuze zondagsviering voor wie daar aan deel wil nemen en op de zondagmiddag wordt er
regelmatig een concert of een ander cultureel programma verzorgd.
Het bezoekweekend
In het bezoekweekend kunnen bewoners bezoek ontvangen. Op zondagmiddag zijn familie en
vrienden welkom. Er worden dan met regelmaat diverse culturele activiteiten georganiseerd.
Iedereen ontvangt aan het begin van het seizoen hiervan een programma. Uiteraard kunnen
bewoners na overleg ook op een ander moment in het bezoekweekend, in andere weekenden
of doordeweeks bezoek ontvangen.
Het vrije weekend
Vanaf vrijdagmiddag 13.00 (na de warme maaltijd) tot zondagavond 19.00 uur kunnen
bewoners naar hun ouderlijk huis of naar familie of vrienden. Deze tijden kunnen in overleg
altijd worden gewijzigd.

