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NAMENS DE LOGOPEDISTE
Direct naar logopedie
Sinds januari is er een logopedist aanwezig in De
Meander. Van ouders krijg ik de vraag of er een
brief van de huisarts nodig is voor logopedie. Dit wil
ik graag even uitleggen.
Sinds 2011 is het mogelijk om zonder verwijzing
naar logopedie te gaan. De administratie in de zorg
neemt daardoor af. Ik ben als logopedist
gecertificeerd en heb ervaring met het afnemen
van de DTL-screening. Wij doen er alles aan Direct
Toegankelijk voor u te zijn.
Toch moet ik sommige ouders vragen om een
verwijsbrief van de huisarts.
Waarom? Zorgverzekeraars hebben de macht
gekregen DTL niet te vergoeden (Achmea en CZDL-Ohra vergoeden logopedie in de Meander alleen
met verwijsbrief). Deze ouders krijgen logopedie
WEL 100% vergoed met een verwijsbrief van de
huisarts.
Wanneer uw zorgverzekeraar DTL (Directe
Toegankelijke logopedie) vergoedt dan kan u zonder
enig bezoek aan uw huisarts logopedie starten. U
krijgt dan bij de indicatie logopedie alle
logopedische behandelingen 100% vergoed.
Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan
gerust contact met mij op via het nummer: 0610484156. Uiteraard mag u ook op vrijdagochtend
langskomen op de tweede verdieping in de toren om
uw vraag aan mij voor te leggen.
SCHOOLFRUIT
Wij zijn ingeloot voor ‘Schoolfruit’!
Dit betekent dat de kinderen vanaf 7 november tot
en met 10 april op 3 dagen in de week rond de kleine
pauze iets gezonds gaan krijgen. Goed voorbeeld
doet goed volgen, toch?

Op welke dagen het schoolfruit en –groenten
uitgedeeld gaat worden is nog niet bekend. Dat is
afhankelijk van het moment van aanleveren. Zodra
dit bekend is wordt u hierover geïnformeerd.

OPEN LESSEN
Deze week zijn de open lessen voor eigen ouders.
Indien u zich nog niet heeft opgegeven, dan kunt u
dit alsnog doen. Hiervoor hangen de intekenlijsten
op de klassendeuren. Woensdag is ook de open
ochtend voor belangstellenden. Eerste ronde om
09:00 uur, tweede ronde om 10:15 uur. Geeft u het
weer even door aan belangstellenden?
PBIS
Zoals u weet meten wij maandelijks hoe wij met
elkaar ons houden aan de verwachtingen die wij
hebben opgesteld. Bij de meting van de laatste week
van september hebben wij kunnen zien dat veel
meer dan 80% van de aanwezigen (kinderen, ouders
én personeelsleden de verwachtingen goed uitvoert.
Dat is voor iedereen een heel groot compliment.
Volgende week is weer een nieuwe meetweek. Dan
gaan wij kijken of de scores die behaald zijn weer
net zo goed, dan wel beter zijn dan in september.
Altijd weer spannend.
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Vanaf volgende week staan de volgende
verwachtingen centraal: “Gebruik je binnenstem” en
“Geef elkaar de ruimte. In de praktijk betekent dit
dat iedereen op de gang zachtjes praat, zodat je
laat zien dat je verantwoordelijk bent dat een
ander door kan gaan met zijn of haar werk.
Daarnaast zorg je ervoor dat een ander goed kan
passeren of juist even de tijd kan nemen om zijn of
haar jas te pakken. Op die manier ben je weer veilig
bezig. Natuurlijk hoort hier ook bij dat je een ander
emotionele ruimte geeft. Iedereen mag er zijn!

Deze twee pictogrammen ziet u volgende week ook
bij de voordeur hangen.
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
Daniëlle Groenescheij 06-38826346.
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