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De Schommel biedt opvang
en begeleiding voor kinderen
van de schoolvervangende
dagopvang.

De tuin staat vol met bloemen
Heb jij ze al gezien?
En weet je ook hoeveel er staan?
Wel vijf of zes misschien!
Er vliegen kleine beestjes
En weet je wat die doen?
Ze geven elke bloem vandaag
Een hele dikke zoen!
En waarom doen die beestjes dat?
Waarom zijn ze zo blij?
Gewoon, omdat het lente is
De winter is voorbij!
Ook fijne paasdagen voor jullie allemaal!
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Interview met onze teamcoördinator Francine
Francine Lamberigts, wie kent haar niet? Ze werkt al bijna 40 jaar
op Covida en begon haar carrière op het ‘klein kloosterke’ in 1980.
Ze was jarenlang één van de draaiende motoren van het
kleuterproject op het toenmalige semi – internaat. Momenteel is ze
al enkele jaren onze teamcoördinator op De Schommel.
Hoog tijd dus voor een interview!
Hallo Francine, een teamcoördinator, wat houdt dat eigenlijk in?
Ik sta in voor de coördinatie van een aantal administratieve en logistieke
aangelegenheden, het begeleiden en coachen van mijn medewerkers en het sturen en
het bewaken van het globale opvoedingsaanbod wat betreft onze kinderen en
jongeren. Een hele mond vol hé… Het komt er op neer dat ik veel moet regelen en
coördineren via mail en tijdens overlegmomenten met mijn collega – stafleden,
medewerkers van de administratie en de begeleiding.
Je hebt al een rijke loopbaan achter de rug hé en was niet altijd teamcoördinator.
Nee, inderdaad. Ik ben van opleiding gegradueerde in de orthopedagogie. Ik ben
gestart met werken in Maaseik op het ‘klein kloosterke’ bij de kleuters. Ik was daar
tegelijktertijd kleuterleidster, maatschappelijk assistent én opvoedster want ik deed
huisbezoeken en stond in voor de begeleiding van de kleuters doorheen de hele dag,
inclusief de eet – en verzorgingsmomenten. Stilaan evolueerden we tot een
volwaardige klas en kreeg ik assistentie van een échte kleuterleidster. Mettertijd
werden we meer en meer een naschoolse begeleidingsdienst (het huidige ‘Klim – op’)
en werd ik na enkele jaren ook groepschef van zes semi – internaatsgroepen. Het
dagverblijf kwam er een aantal jaren later bij en sinds een vijftal jaren ben ik enkel nog
teamcoördinator hier.
Van een boeiende carrière gesproken! Wat vind je het fijnste aan je huidige job?
De variatie. Geen enkele dag is dezelfde. Ook ben ik er graag voor iedereen en tracht
ik een luisterend oor te bieden waar nodig.
Als ik het woord ‘De Schommel’ zeg, waar denk je dan het eerste aan?
Aan een hecht team met heel veel lieve kinderen en jongeren. Ik kan nog steeds
ontroerd geraken van de manier waarop iedereen hier omgaat met de kinderen. Steeds
stellen ze de gastjes voorop en blijven ze zoeken naar de meest aangepaste zorg.
Heel hartverwarmend..
Dank je wel Francine, dat zijn mooie woorden. Is er nog iets wat je zelf kwijt wilt
aan ons? Het is nu het moment 
Ja, eigenlijk wel. Ik ken hier niemand die zo snel van titel is veranderd op 1 jaar tijd dan
ik! Van groepschef naar afdelingsverant woordelijke om dan weer over te gaan naar
teamcoördinator! Ach ja, what’s in a name hé, mijn job blijft dezelfde maar het mag nu
wel stoppen met al die titels 
Bedankt Francine voor dit leuke, leerrijke en boeiende interview!
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Februari is carnaval en Sens-citymaand! Heerlijk genieten en feesten!
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…er in januari weer een aantal nieuwe stagiaires zijn gestart in De Schommel?
We wensen hen allemaal veel succes en werkplezier!
…De Schommel dit jaar 25 jaar bestaat? We zijn hier erg trots op en hopen dat
we er met gemak nog 25 jaar bij kunnen doen. Lang leve De Schommel!
...we op 11 mei onze eerste én plechtige communiecanten vieren? De viering
gaat door in het hoofdgebouw op Siemkensheuvel. We wensen Gioia, Chiara,
Jana en Djoly en hun familie alvast een onvergetelijke dag.
…iedere leefgroep zijn eigen smartphone heeft? Op deze manier kunnen
foto’s en filmpjes nog gemakkelijker en sneller doorgestuurd worden.
…jullie altijd een USB-stick mogen meegeven? We hebben heel veel leuke
foto’s van jullie zoon of dochter. Als we ze op stick zetten, kunnen jullie thuis
meegenieten!
…we sparen voor de aankoop van
een tovertafel? Gioia en Chiara
probeerden dit alvast uit in Sens-City!

Komen en gaan
In februari is Rayan gestart in De Klimtuin! We wensen
Rayan en zijn zijn vriendjes veel plezier en leuke
momenten samen! Welkom lieve Rayan!!

Anissa is terug van weggeweest. Zij heeft een vlotte start
gemaakt in De Tovertuin! Welkom terug Anissa!!

Indien u niet wilt dat wij uw gegevens verwerken en u deze nieuwsb rief sturen, volstaat het ons
dat mee te delen door een email te sturen naar: informatieveiligheid@covida.be of een b riefje te
sturen naar Covida vzw, Capucienenstraat 23, 3680 Maaseik t.a.v. informatieveiligheid. Graag
vermelden welke specifieke nieuwsbrief u niet meer wenst te ontvangen. Via dit emailadres en
natuurlijk ook via het fysieke adres kunt u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken,
ze verb eteren, laten wissen, of ze vragen over te dragen.

