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ARBEIDS
WERKING

 

 

Mededelingen:

stagiaire Anaïs is 10 oktober gestart, haar stage duurt tot juni 2023. Ze komt maandag naar 
de arbeidswerking, dinsdag voormiddag naar de Soetewey, dinsdag namiddag naar de 
arbeidswerking en woensdag voormiddag om de 2 weken naar de arbeidswerking.

Femke komt vrijwilligerswerk doen op 4, 18 en 25 november. Ze is een eerstejaars 
studenten en zal op deze data aansluiten in het clubhuis. Het is de bedoeling dat ze Actio 
leert kennen en deelneemt aan de activiteiten.

Wat zijn nu weer de regels rond gegevens uitwisselen op sociale media met stagiair(e)s? 
Tijdens de stage mogen er geen gegevens uitgewisseld worden, maar van zodra de stage 
afgelopen is, mogen de stagiair(e)s dit zelf kiezen omdat  ze dan niet meer onze regels 
moeten volgen.

in de werkruimte is er tijdens coronatijd aan elke bureau een kleine vuilbak gezet voor het 
restafval omdat er toen niet veel mocht rondgelopen worden. We hebben deze weg 
gehaald en vervangen door 1 grote vuilbak aan de houten deur. Dit is milieuvriendelijker 
omdat er maar 1 grote plastiek zak wordt gebruikt in plaats van vele kleintjes en er mag 
terug meer bewogen worden.

Jullie hebben het misschien al gemerkt dat we veel speciale decoratie aan het maken zijn. 
28 oktober versieren we onze inkomhal in het thema van kak. 's Avonds na sluitingstijd 
komen er groepen langs die een halloweenwandeling mee doen. De wandeling gaat door 
onze gang en een verteller komt zijn haar verhaal vertellen in dat thema. In de week van 2 
november zullen we de versiering weg doen.
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TE VER-
BETEREN

      sluitingsdagen zijn te vinden op de computer in de inkomhal en op de website
21 oktober

31 oktober

1 november

11 november

Om de activiteiten van de kerstperiode beter te kunnen plannen, vragen we om jullie vakantie-
aanvragen zo snel mogelijk in te dienen. 

AANDACHT

Michaël B merkt op dat de eetruimtes en de trap naar de eetruimtes soms niet proper 

zijn. Hij weet dat dit is omdat betalende opdrachten voorrang krijgen op poetstaken.

Bartek vindt het fijn om samen te zijn en bezig te zijn op Actio

Michaël B is tevreden dat de nieuwe busopdracht van Schelle zo goed is opgestart en 

dat we ze mogen blijven doen. Hij vond het ook leuk om zijn eigen straat te mogen 

bussen.

Michaël B vindt de opdracht Gamaco een leuke opdracht

Michaël B heeft Maxim een vroegere stagiair gezien en hij doet ons de groetjes

Anaïs is warm onthaald en vindt dat de mensen op Actio lief zijn.

VRAAG

Bartek wilt graag nog eens koken en samen eten
Michaël B wilt ook graag samen koken en dan vooral tijdens de kerstvakantie als activiteit
Ook Anaïs zou graag samen koken

 


