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1. OC-café
2. ALV

+

En tot slot…

Het bestuur van ISAAC-NF wenst u een
prachtige kerst en een communicatief
succesvol 2018 toe!

Wat staat er op de planning?
Een
nieuw

Voordat we allemaal gaan genieten van een aantal rustig weken, willen we
u nog even attenderen op een aantal zaken die alweer op de planning
staan: het eerste OC-café, de Algemene Ledenvergadering en de
werkgroepen binnen ISAAC-NF.

jaar
Mocht u nog vragen of aanvullingen hebben, dan horen we het
graag via info@isaac-nf.nl.
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Het eerste OC-café is binnenkort een feit. Het zal plaatsvinden op 1
maart in de buurt van Venlo. We zullen u op de hoogte houden van tijd
en locatie via de nieuwsbrief, op Facebook en op onze site.

1.
OCcafé

Woont u in de regio Venlo- Roermond-Nijmegen, dan nodigen wij u van
harte uit!
U kunt zich inschrijven door een mail te sturen naar bestuur@isaacnf.nl
Wilt u zelf een OC-café organiseren?
Hierover zijn een aantal afspraken gemaakt, maar we willen het vooral
laagdrempelig houden en het ontmoeten van gebruikers en ouders/
verzorgers aanmoedigen.
Meer informatie via info@isaac-nf.nl

Ook de Algemene Ledenvergadering is gepland in het nieuwe
jaar omstreeks maart.
We zullen dit combineren met een lezing van Joke Geytenbeek
over C-BiLLt en CP-CaLL.
De exacte datum en locatie melden we via de nieuwsbrief, op
Facebook en op onze site.

2.
ALV

+
En tot slot….
Verwijzen we u nog even naar de nieuwsbrief van november/december
http://www.isaac-nf.nl/nieuws/nieuwsbrief
Wilt u invloed hebben op een aantal zaken rondom OC?
Geef u dan op voor ée1n van de te vormen werkgroepen binnen ISAAC-NF.
Een aantal mensen heeft zich al opgegeven, maar u kunt zich nog steeds
aanmelden.
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