
Word vakantiekracht
bij Prinsenstichting

Voor dit vakantieproject zijn we op zoek naar 
vakantiekrachten die de professionals kunnen 
ondersteunen. Ben jij minimaal 4 dagen aaneen-
gesloten beschikbaar in bovengenoemde peri-
ode en heb jij een diploma Z-verpleegkundige, 
HBO-V, MBO-SPW of vergelijkbaar? Of ben jij nog 

bezig met n van deze opleidingen maar heb je 
al wel enige ervaring in de zorg voor mensen met 
een verstandelijke beperking? Dan ben jij degene 
die we zoeken. Stuur je cv aan Alice Butter-Kraij 
via a.butter-kraij@prinsenstichting.nl en draag 
bij aan een onvergetelijke vakantie! 

Van 3 juli tot en met 25 juli organiseert Prinsenstichting vakanties voor thuiswonende kinderen (6-
20 jaar) met een (licht) verstandelijke beperking. Deze vakanties zijn op een vakantiepark in Andijk 
of in een aangepaste woonvoorziening in Purmerend.

ODC Wegwijzer en obs 't Carrousel
starten samenwerking
ODC Wegwijzer was op zoek naar ruimte voor  
een nieuwe kindergroep en vond deze bij obs 't 
Carrousel, Flevostraat 2. Hiermee start een bij-
zondere samenwerking. Ouders zijn heel positief 
over de huisvesting in een gewone basisschool. De 
kinderen komen in een normale omgeving en dat 
willen ouders graag. 

De kinderen van het ODC vinden het heel interes-
sant en zoeken regelmatig contact met de leer-
lingen. Degenen die eraan toe zijn, spelen mee in 
de grote hal van de school of op het schoolplein. 
De verwachting is dat er steeds meer integratie 
gaat komen tussen de leerlingen en de kinderen 
van het ODC. 

Een goed verhaal voor iedere clint
Voorlezen is een activiteit die de begeleiding van 
Prinsenstichting regelmatig aanbiedt aan haar 
clinten. Maar wat als je gesproken taal niet 
goed begrijpt en woorden te vluchtig zijn? Dan is 
er voorlezen plus; een speciale manier van voor-

lezen waarbij de clint een verhaal ook kan zien, 
voelen, horen, proeven of ruiken. Bij voorlezen 
plus wordt een verhaal ondersteund door voor-
werpen, die de zintuigen prikkelen. Zo kan je een 
verhaal niet alleen horen, maar ook ervaren. 

Vrijdag 21 februari wordt door carnavalsvereni-
ging De Waterplassers een gezellig carnavals-
feest met het thema Holland/Oranje georga-
niseerd in P3 in Purmerend. Tussen 18.30 - 23.30 
uur ben je van harte welkom. De entree is vrij! 
Het carnavalsfeest is voornamelijk bedoeld voor 
mensen met een verstandelijke beperking, maar 
ook zonder ben je van harte welkom om het feest 
met 'De Waterplassers' mee te vieren. Dweil-
orkest 'De Blaaskaken' en DJ Danjo zijn ook weer 
van de partij. Zorg dat je erbij bent! 

Alaaf!

De paden op, de lanen in..
Een ritje met de huifkar, zonder andere clinten erbij. Dat was een grote wens van onze Marjo. En 
zo gebeurde het. Het was genieten met een grote G. Na een mooie tocht door de Beemster en een 
heerlijk kopje koffie en patatje onderweg, kwam al veel te snel weer een einde aan deze bijzondere 
dag. Maar wat heeft Marjo genoten! 


