
________________

Terugblik
activiteiten

pagina 4

Even voorstellen...

 pagina 6

________________

Puzzelt u mee?

pagina 7

Nieuwsbrief

Augustus 2021

________________

Gelukkig zijn we hiervoor in de Zevenster bespaard gebleven en dat willen

we ook heel graag zo houden. Daarom blijven de algemene maatregelen van

groot belang om met elkaar goed op te volgen. Samen staan we sterk!

- Lees verder op pagina 2 -

Alweer het tweede voorwoord wat ik mag

schrijven. Het is fijn dat ik steeds meer mensen

van de Zevenster leer kennen en zij mij natuurlijk.

Ook kijk ik terug op een gezellige middag tijdens

de zomerborrel, waar ook een zomerattentie is

uitgereikt aan iedereen. 

In de vorige nieuwsbrief waren we heel blij met

de versoepelingen van het corona beleid, maar

helaas zijn het aantal besmettingen op dit

moment in onze provincie opgelopen. Gelukkig



Binnenkort neem ik afscheid van de

locatie in Schoonhoven, de Bovenberghe

en kom ik vanaf eind augustus de hele

week in de Zevenster werken. Ik hoop

met jullie half september het 50-jarige

jubileum van de Zevenster te vieren. 

Voor ieder die met vakantie gaat, een

hele fijne vakantie! Geniet ervan en rust

vooral uit. 

Een warme groet,

Sjanna van Leeuwen

Locatiemanager de Zevenster 

De Zevenster gaat samenwerken met

VariantZorg voor de inzet van

uitzendkrachten en flex medewerkers.

Daarom is vanaf donderdag 12 augustus

aanstaande Sabina Roepan vanuit

VariantZorg wekelijks tussen 13.00 uur

en 15.00 uur aanwezig op het kantoor

van P&O. Zij is onze relatiemanager bij

VariantZorg en bij haar kunnen jullie

terecht voor kennismaking en vragen.

De vaste uitzendkrachten van DNZB

blijven natuurlijk bij ons zorg verlenen,

alleen nu via VariantZorg.

Hierdoor blijven dezelfde bekende

gezichten zorg verlenen en hebben we

een grotere groep uitzendkrachten waar

we mee kunnen samenwerken.

Zie ook: www.variantzorg.nl

In maand augustus hebben wij weer een aantal nieuwe bewoners en

medewerkers welkom mogen heten in de Zevenster.

* Mevrouw A.M.M. Koppenaal-Bruin per 26 juli

* Per 22 juli mevrouw J. Haaske

* Mevrouw M.E. Arends-Janse sinds 13 juli

* Vanaf 12 juli  Mevrouw P. van Hoven-Zijderhand

* Sinds 5 juli de heer M. Vletter

Nogmaals welkom! We wensen u veel woonplezier in de Zevenster.

 

In de maand juli zijn de vakantiekrachten Mah Fofana en Yara van Ek (beide

Helpende) ons komen ondersteunen. Per 26 juli zijn Bram Looman en Sem

Lindhout als Assistenten Welzijn  ons team komen versterken. Bram en

Sem zijn geen onbekenden binnen de Zevenster, zij waren al vakantie-

krachten bij ons. Tot slot is per 1 augustus Berrin S�nmez als Helpende bij

ons in dienst getreden.

Wij wensen jullie veel succes en werkplezier!

Op 1 augustus hadden we 2 jubilarissen in ons midden. Anneke van

Velde-Graveland vierde haar 25 -jarig jublileum als helpende PG. En 

Ria de Vogel-Quirijns was 12 ½ jaar bij ons in dienst als ziekenverzorgende

PG. Ria en Anneke, nogmaals van harte gefeliciteerd met deze mijlpaal!



• Helpende Somatiek (16-24 uur) en Helpende gesloten PG (32 uur)

• Verzorgende IG Somatiek en PG (minimaal 24 uur)

• Verzorgenden IG gesloten PG (28 en 36 uur)

• Verpleegkundige Somatiek en PG (minimaal 24 uur)

• Verpleegkundige Nacht Somatiek (20-24 uur)

• Weekendhulp Huishouding en Weekendhulp Keuken

Kent u iemand die graag in de ouderenzorg wil werken? U doet ons

een groot plezier als u diegene met ons in contact  brengt. De functie-

profielen van bovengenoemde vacatures vindt u op onze website.










