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#samensterk 
Vorige week hebben we alle behandelingen 
afgebeld. Het is gezien de landelijke Corona 
maatregelen niet verantwoord om elkaar in 
de praktijk te zien. 
 
Nu informeren we jullie graag over de stand 
van zaken bij Logisch! We hebben natuurlijk 
allemaal te maken met de Corona 
maatregelen! 
Wij gebruiken onze tijd om naar andere 
mogelijkheden te kijken: tijdelijke 
oplossingen nu we elkaar niet live kunnen 
zien. 

 

 

Online logopedie 
We hebben ons verdiept in de 
mogelijkheden van online logopedie.  
Met deze mogelijkheid kunnen we elkaar wel 
spreken maar hoeven we niet op locatie af 
te spreken.  
Dit wordt door de verzekeraars vergoed en 
geeft ons de kans om te helpen waar nodig. 
Voor sommige kinderen en volwassenen 
kan dit nu een oplossing zijn. 
Mocht je daar interesse in hebben, mail ons 
dan even. We nemen dan eerst contact met 
je op om te overleggen. 

 

 

 

 

 

Aan de slag 
Ondanks dat logopedie even op pauze staat 
kun je wel aan de slag! We hebben tips voor 
thuis verzameld om de spraak- en 
taalontwikkeling te blijven stimuleren. Luister 
samen naar een mooi boek, lees 
interessante teksten en maak de 
bijbehorende vragen of speel de leukste 
leerzame spelletjes op de computer, Ipad of 
telefoon!  

 
 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://nl.linkedin.com/in/de-online-logopedie-praktijk-9b4b5084&psig=AOvVaw1So9DdhAuRKFjxA77gd5I9&ust=1585055526861000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLDivo_WsOgCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.lemniscaat.nl/boeken/aan-de-slag-2/&psig=AOvVaw1Uqf7yrxsZ0P3-0cPQJ848&ust=1585056812923000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIj77PTasOgCFQAAAAAdAAAAABAP


 
 

 

Thuis oefenen! 
We hebben een aantal nuttige en leuke oefeningen opgezocht en bedacht: 

 
Website: 

- Gratis luisteren naar verschillende prentenboeken: 
https://www.boekpakket.nl/digitale-prentenboeken/  

- Voor kinderen van 2 + tot en met 4+ jaar 
https://www.wepboek.nl/wepboeken/?swoof=1&ontwikkelingsgebied=spraak-taal   

 

 
Apps:  

- My PlayHome (app), poppenhuis, stimuleren taalontwikkeling: 
https://apps.apple.com/app/my-
playhome/id439628153?fbclid=IwAR3TDH7oGNbQ_MDpiOwgHjOjoJwVV83UTHQm
A8D04D5F9gKlpDzy9f477QE 

- Tijdelijk gratis apps via: https://kleutersdigitaal.nl/tijdelijk-gratis-apps-om-de-
ontwikkeling-te-stimuleren/ 

- Fiete: samen met de tablet een 
verhaaltje maken. Bijv. taalbegrip 
( bijv. waar zie je …/ zet de man 
op de stoel) en uitbreiden 
woordenschat, maak zinnen bij 
de handelingen die je doet 

- Peuter Zoo: samen met peuters 
en kleuters. Geef opdrachten, 
bijv: zoek de goede buik, benen, 
hoofd, armen. Benoem samen de 
kleuren en de dieren. 

- Letterprins is terug! Dit is echt 
een app om het lezen mee te 
oefenen. Er zitten meerdere oefeningen in waaronder lezen, woordenschat en 
flitsen. Het is een app die je als ouder samen kunt doen met een kind.  

 
 

 

 
Check de website: 
ww.bol.com Digitale lees- en 
luisterboeken voor maar 
€0,01! 
 
En als de Kruidvat open is, 
er zijn super leuke spelletjes 
in de aanbieding: kroko loko, 
jumboline en mikado voor 
kleine prijsjes. 
 

 

 

https://www.boekpakket.nl/digitale-prentenboeken/
https://www.wepboek.nl/wepboeken/?swoof=1&ontwikkelingsgebied=spraak-taal
https://apps.apple.com/app/my-playhome/id439628153?fbclid=IwAR3TDH7oGNbQ_MDpiOwgHjOjoJwVV83UTHQmA8D04D5F9gKlpDzy9f477QE
https://apps.apple.com/app/my-playhome/id439628153?fbclid=IwAR3TDH7oGNbQ_MDpiOwgHjOjoJwVV83UTHQmA8D04D5F9gKlpDzy9f477QE
https://apps.apple.com/app/my-playhome/id439628153?fbclid=IwAR3TDH7oGNbQ_MDpiOwgHjOjoJwVV83UTHQmA8D04D5F9gKlpDzy9f477QE
https://kleutersdigitaal.nl/tijdelijk-gratis-apps-om-de-ontwikkeling-te-stimuleren/
https://kleutersdigitaal.nl/tijdelijk-gratis-apps-om-de-ontwikkeling-te-stimuleren/
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://indebuurt.nl/breda/gids/kruidvat/&psig=AOvVaw0eO3liysDOSVLh2sy3c3oO&ust=1585063111753000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLj03bDysOgCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://www.retaildetail.nl/nl/news/m-tail/bolcom-gaat-productadvertenties-tonen&psig=AOvVaw1IpA4jUIhVSMelx6tNQ-4N&ust=1585063145813000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOjqq8DysOgCFQAAAAAdAAAAABAE


 
 

Stem in topconditie 
Tips voor een goede stemhygiëne 
Stemklachten geven veel ergernis. Er horen 
vermoeide en pijnlijke kelen bij en het 
stemgeluid is vaak hees. U kunt de kwaliteit 
van uw stem verbeteren door te letten op 
een aantal basisregels.  

- Adem door de neus. De lucht wordt dan 
gezuiverd en bevochtigd waardoor kans 
op neus- en keelinfecties afneemt. 

- Kuch en schraap niet! Vaak doen we 
het echter enkel uit gewoonte. Dit 
kwetst de stembanden en moet dan ook 
zoveel mogelijk vermeden worden. 

- Drink voldoende water en vruchtensap 
om kuchen en schrapen te 
onderdrukken. 

 

 

 

Smakelijk eten! 
Koken vergroot de taalvaardigheden op 
verschillende vlakken. Zo werk je aan de 
woordenschat doordat je bepaalde 
keukeninstrumenten (denk aan zeef, mengkom, 
garde) noemt/ moet zoeken. Je werkt aan 
begrijpend luisteren/ auditieve vaardigheden 
wanneer je het kind een opdracht geeft om 
bijvoorbeeld 200 gram bloem toe te voegen of 
bijvoorbeeld een aantal opdrachten in volgorde uit 
te voeren. Je werkt aan de mondelinge 
taalontwikkeling omdat je tussendoor over het 
bereiden van het recept en andere dingen praat. 
En wanneer een kind zelf al kan lezen oefent het 
ook met het begrijpend lezen van een recept. 
Daarbij oefen je ook met plannen. Eet smakelijk 
alvast! 
 

 

 
Dit was het alweer! Succes met alles  

Gerie, Ine, Ivonne, Marin, Linda en Tanya 
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