ISAAC-NF

Nieuwsbrief
Jan 2022
Copyright © 2018 ISAAC-NF, All rights reserved.
U ontvangt de Nieuwsbrief, daar u als lid akkoord bent gegaan
met toezending hiervan.

Inhoud:
Inhoud:

Nationale Voorleesdagen - Verloting knuffels
Van 26 januari tot 5 februari zijn er weer de Nationale
Voorleesdagen. Daarin ook veel aandacht voor het boek van
het jaar “Maar eerst ving ik een monster”. Om het voorlezen
nog leuker te maken hebben we dit jaar weer een
Voorleespakket uitgebracht, de materialen zijn ook hier te
vinden: https://www.isaac-nf.nl/voorleespakket. Daarnaast
verloten we dit jaar twee originele ISAAC-NF knuffels. Eentje
ervan komt zelfs voor in het boek
Wil je hier kans op
maken? Stuur een mail naar info@isaac-nf.nl. ovv “knuffels”,
geef hierbij graag uw naam en adres op. We verloten de
knuffels op 24 januari!
We horen (en zien) ook graag hoe het Voorleespakket gebruikt
wordt.

Mocht u nog vragen, ideeën of aanvullingen hebben, dan
horen we het graag via info@isaac-nf.nl.
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Gratis OC Voorlichting?
Zoals we eerder hebben aangegeven, mogen we, in samenwerking met de vASN en met
een behulp van een subsidie van Zon-Mw gratis voorlichting geven over ondersteunde
communicatie. Hierin nemen we de Leidraad ondersteunde communicatie door met de
nodige oefeningen. Ook laten we een OC-startpakket achter en helpen we mensen op
weg naar verdere ondersteuning. De voorlichting is bedoeld voor instellingen, scholen,
ouderverenigingen, KDC’s ect; overal waar er groepen mensen
zijn die graag meer willen weten over OC. Hij wordt gegeven
door een ervaringsdeskundige (OC-gebruiker of
ouder) en een professional. We hebben tot februari
2023 om het land in te mogen. Interesse? Mail naar
voorzitter@isaac-nf.nl en geef je op!
We zijn ook nog op zoek naar professionals in de regio
Noord-Holland die deze Voorlichting met ons wil geven. Uiteraard tegen vergoeding. Ken
of ben jij zo iemand? Laat het ons weten.
Aankondiging Algemene Leden
Vergadering (ALV)
Woensdagavond 18 mei – live in
Nieuwegein en online
Naast de officiële mededelingen
zullen we ook zorgen voor een
inhoudelijk programma!

Klankbordgroep ISAAC-NF
We gaan beginnen met een Klankbordgroep van
OC-gebruikers en we zijn op zoek naar mensen. Wil
jij gevraagd en ongevraagd advies geven aan de
ISAAC-NF en wil je op de hoogte blijven van het
reilen en zeilen van onze vereniging, meld je aan
via info@isaac-nf.nl o.v.v. Klankbordgroep. We
praten je na elke bestuursvergadering (online of
live) bij.

Vlaamse Versie Leidraad OC
Er is samen met onze Vlaamse partners hard
gewerkt aan een Vlaamse versie van de
Leidraad Ondersteunde Communicatie. Hij zal
8 februari worden gelanceerd op de
com@modemdag! Klik hier voor het volledige
programma.

Tot slot: de opnamen van het congres van 2021
zijn nog toegankelijk tot 1 februari. Mocht u
nog willen kijken; doe het snel.

Vriendelijke groeten,
Het ISAAC-NF bestuur
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