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GROEP 6 ‘KERST AAN DE EEM’
Op zaterdag 19 december jl. heeft groep 6
meegedaan met ‘Kerst aan de Eem’. Als kinderkoor
hebben zij 2 fantastische optredens verzorgd.
Samen met het koor van volwassenen en een
soliste heeft groep 6 een belangrijke bijdrage
geleverd aan dit concert. Natuurlijk eerst wel wat
zenuwachtig, maar wat hebben zij het goed
gedaan! Wie weet, volgend jaar een andere groep?
Er is tijd genoeg om te oefenen……

VEILIG PARKEREN
Ook goede voornemens voor dit jaar? Dat is dan
heel positief! Vanuit bewoners van de Hof der
Herinnering is gevraagd of u, wanneer u daar
parkeert, er nog een goed voornemen aan vast kunt
koppelen. De situatie is de volgende: Wanneer
ouders hun kind met de auto brengen wil het nog
wel eens gebeuren dat de auto aan de Hof der
Herinnering geplaatst wordt. Op zich geen
probleem, maar parkeert u dan wel binnen de
parkeervakken. Zo blijft de situatie voor iedere
weggebruiker overzichtelijk en veilig.
Fijn dat ook u hier uw verantwoordelijkheid in
neemt.
LOGOPEDIE IN SCHOOL
Mijn naam is Lotte Telgenhof. Vanaf deze week
ben ik elke week op school aanwezig en
verantwoordelijk voor de logopedische
behandelingen. Mijn passie is een beroep dat
medisch en sociaal met elkaar combineert.
Tijdens de opleiding logopedie, de verschillende
stages en het werk dat daarna volgde, ontdekte ik
dat ik een grote interesse heb in taalontwikkeling,

met name bij kinderen. Ik heb in mijn vrije ruimte
de premaster Toegepaste Taalwetenschap aan de
Vrije Universiteit in Amsterdam gevolgd met als
specialisaties Nederlands als tweede taal en
taalstoornissen. Na het afronden van de
premaster en de opleiding logopedie heb ik de
master Toegepaste Taalwetenschap gevolgd met
de specialisatie taalstoornissen. Deze opleiding
heb ik in augustus 2015 afgerond. Naast de
opleiding Taalwetenschap werkte ik als logopedist
op een (gespecialiseerde)
peutercommunicatiegroep.
Bij mij staat naast kwaliteit van zorg, plezier in
communiceren hoog in het vaandel. Ik vind het
belangrijk dat mijn cliënten met plezier naar
logopedie komen en ervaren dat communiceren fijn
is.
Ik ben alle werkdagen in de week bereikbaar:
voor vragen,
(intercollegiaal / multidisciplinair) overleg,
eenmalig spraak-, taal-, mondgedrag en
auditieve vaardigheidsonderzoek,
twijfels m.b.t. de communicatie en
aanverwante symptomen in het onderwijs of
het maken van een eerste afspraak.
Mijn telefoonnummer is 06 - 3603 9274 . Spreekt
u de voicemail in wanneer ik voor de rust tijdens
de behandelingen de telefoon laat overgaan. Ik bel
u binnen een werkdag terug.
Aanmeldingen worden
binnen 1 werkdag door
mij gebeld voor een
eerste afspraak.
Ik werk nauw samen met
het team van allrounden gespecialiseerde
logopedisten in
“Logopediepraktijken Amersfoort “. Dat inspireert
en zorgt voor passende behandelplannen bij
cliëntvragen. Wilt u de specialisaties weten dan
vindt u deze op: http://www.logopediepraktijkenamersfoort.nl/over-ons/
Deze praktijk is lid van de Nederlandse Vereniging
voor Logopedie en Foniatrie en alle logopedisten

zijn ingeschreven in het Kwaliteitsregister
Paramedici.
100% vergoed: Logopedische behandelingen
worden in 2016 bij deze specifieke praktijk –
ongeacht de zorgverzekeraar – vergoed. Voor mijn
werk zijn er zorgcontracten met alle
zorgverzekeraars. (Het wettelijk eigen risico
geldt alleen bij volwassenen!).

BROOD en SPELEN
Wilt u uw kind aan- of afmelden voor het
overblijven, dan doet u dit via
meander-amersfoort@broodspelen.nl of het
telefoonnummer van de overblijfcoördinator Kim
Vos 06-38826346.

Vriendelijke groeten,
Joop Stas
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