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Logopedie
Mijn naam is Selma Bevers en vanaf 11 september kom ik op maandag en
woensdag op school werken als logopedist. Als logopedist houd ik mij bezig met
de taal, spraak en stemontwikkeling van kinderen en volwassenen. Ik vind mijn
werk als logopedist leuk omdat ik op een creatieve manier mensen kan
ondersteunen bij het communiceren. In mijn vrije tijd maak ik graag muziek. Ik
zing en speel piano en gitaar. Als u uw kind wilt aanmelden voor logopedie,
dan kunt u contact opnemen met de groepsleerkracht of de IB-er. Zodra er een
plekje vrij is zal u gevraagd worden om een verwijzing te halen bij de huisarts
en zult u uitgenodigd worden voor een intakegesprek. Mochten er vragen zijn,
aarzel vooral niet om contact op te nemen. Ik ben te bereiken via:
s.bevers@detaalreis.nl.

Taalles
Binnenkort starten we met gratis taalles voor ouders
van kinderen van basisschool de Klimop (ook voor de
peuter groepen). Deze cursus wordt aan de overkant
van de school gegeven tijdens schooluren en deelname
is gratis. Info ochtend over de taallessen: maandag 23 september om 8.30 uur.
De taalcursus gaat over:
•
Hoe u beter Nederlands leert lezen, spreken en begrijpen.
•
Hoe u een gesprek kunt voeren over uw kind.
(met bijvoorbeeld de juf of meester)
•
Hoe u uw kind kunt helpen bij het leren.
De cursus duurt 12 weken (geen les tijdens vakantie). U krijgt 1x per week 3 uur
les, op een nog te bepalen ochtend van 09.00 - 12.00 uur. U voert
thuisopdrachten uit met uw kind en heeft u een aantal praktijkopdrachten.
Heeft u interesse om deel te nemen, dan kunt u dit melden bij mij, Martha
(ouderconsulente). Elke maandag en dinsdag kunt u mij vinden in het
kantoortje tegenover het peuterlokaal.

Schooltandarts
In de week van 30 september komt de schooltandarts weer op school. Gaat
uw kind al naar de tandarts????? Weet u dat de
tandarts gratis is voor kinderen tot 18 jaar
gratis?? Wilt u dat uw kind ook 2x per jaar op
controle gaat haal dan een
aanmeldingsformulier bij Anja (administratie).
Meer informatie kunt u vinden op:
www.mondzorgvoorkids.nl. Belangrijk!! Doen!!
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Continurooster tot
12.00uur
Herfstvakantie
1 week

Informatieavond
De informatieavond is door een
klein aantal ouders bezocht. Wij
danken hun hartelijk voor die
interesse omdat we het fijn
vinden om met ouders samen
op te trekken. We hebben
helaas ouders gemist en vragen
ons af wat er nodig is om meer
ouders te mogen begroeten en
te kunnen informeren. Met een
aantal ouders is tijdens de
informatieavond gesproken over
de nieuwsbrief en we vragen
ons af of we daarmee alle
ouders wel bereiken. Wellicht
werkt een app als Klasbord
beter. Wilt u dit kenbaar maken
en bij juf Martha aangeven?

Koptelefoons
Alle kinderen hebben vanaf
groep 3 een koptelefoon nodig.
Het valt op dat er kinderen zijn
die geen koptelefoon hebben.
De koptelefoon is nodig om
spellingsopdrachten te kunnen
maken.
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