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#samensterk 
In deze bijzondere tijd sturen we jullie weer 
een nieuwe Logisch! nieuwsbrief. Er staan 
tips en ideeën in om de tijd gezellig en zinvol 
te besteden.  

 

Over uw afspraak: 
Wij hebben vanaf volgende week (6 t/m 10 
april 2020) afspraken gemaakt om elkaar te 
zien op de praktijk. Misschien kan dat nog niet 
doorgaan. Dan bellen we u graag op de 
afgesproken tijd.  
Met elkaar bespreken we hoe het gaat. En: 
hoe we verder kunnen met de logopedie. 
Laat u ons even weten of het u gaat lukken 
om elkaar te spreken op de afgesproken 
tijd? Dat kan via mail, WhattsApp of en SMS 
bericht naar uw eigen logopedist. 
 
Alle ouders van kinderen in de Hanen cursus 
krijgen in de loop van deze week bericht over 
de volgende bijeenkomst. 

 

 

 

 

Zing je mee? 
Wist je dat liedjes zingen uitermate geschikt zijn om 
nieuwe woorden te leren. Door de melodie en het rijm 
stimuleert zingen de taalontwikkeling. Na een tijdje zal je 
kindje een paar favoriete liedjes hebben en deze tot 
vervelens toe willen herhalen. Moedig dit aan, want het 
zorgt ervoor dat die nieuwe taalvaardigheden goed 
blijven hangen. 
 
En muziek sowieso is vooral in deze periode erg fijn! 

Luister en kijk naar de gebarenliedjes van Suzan en 
Freek 
(https://www.youtube.com/watch?v=Fd_fqTd_fHM ) 
Of dans mee met kinderen voor kinderen 
(https://www.youtube.com/user/ClubKVK ) 
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Nog meer leuke ideeën! 
 
Voor kinderen van 0-2 jaar: 

 Wordt snel lid van boekstart. Je krijgt een boekstartkoffertje en allemaal leuke ideeën 
voor boeken voor je kind. https://www.boekstart.nl/wat-is-boekstart/boekstartkoffertje/  
(het koffertje zal je later ontvangen ivm de corona crisis) 

 
Voor kinderen van 3-5 jaar: 

 Het boek van de Gruffalo is een echte aanrader! In deze app zitten 6 verschillende 
spelletjes om samen te doen. https://kleutersdigitaal.nl/project/gruffalo-games-speel-
spelletjes-gruffalo/ 

 Leuk om de taal te combineren met de letters! Bijv. de platen i.c.m. de 
zinsbouw/voorzetsels: ‘de letter a zit op het dak van de auto’. Dit kan op de computer 
of de Ipad. http://lettercircusdigitaal.delubas.nl/ 

 
Voor kinderen van 6-12 jaar : 

 Lees elke dag de kidsweek-pagina, vol interessante nieuwtjes en weetjes. Goed om 
het begrijpend lezen te oefenen en moeilijke woorden te ontdekken. 
https://www.kidsweek.nl/   

 
Vanaf 12 jaar: 

 Via de luisterbieb zijn er veel luisterboeken digitaal beschikbaar. https://12-
15.jeugdbibliotheek.nl/home.html  

 
Op onze site (https://www.logischcentrum.nl/actueel/nieuws/ ) staat een kleurplaat en een 
bordspel. Op het bordspel staan allemaal oefeningen voor het trainen van de tongspieren.  
 

 

 

Houding en ontspanning 
Bij verkoudheid is de keel rood, gezwollen en zeer 
gevoelig voor overbelasting. Spreek dan zo weinig 
mogelijk. Spreek met een ontspannen, zacht 
stemgeluid maar ga niet fluisteren.  
 
Houding en ontspanning zijn belangrijk voor goede 
ademhaling en stemgeving. Let op de houding bij het 
spreken. Een oefening om je adem onder controleren 
te houden:  
https://soundcloud.com/meditatie-en-intuitieve-
trainingen/ademhalingsoefening-een-manier-van-
ademen-om-stresshyperventilatie-buiten-de-duer-te-
houden  
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Op berenjacht! 

“Wij gaan op Berenjacht” is een heel 
leuk voorleesboek. Samen met hun 
vader gaan vier kinderen op berenjacht. 
Ze zijn nergens bang voor. Ze gaan 
dwars door sneeuwstormen, kolkende 
rivieren en donkere wouden heen. Maar 
dan komen ze een echte beer tegen....  
De tekst maakt veel gebruik van 
herhalingen, waardoor je kind het 
verhaal uiteindelijk zelf kan aanvullen, of 
zelfs het hele zinnetje maken. 

 

 

Na het lezen van het boek, kunnen jullie 
misschien wel zelf op Berenjacht in de 
wijk! Heel Nederland doet inmiddels 
mee! Het is heel simpel. Zet een 
knuffelbeer bij een raam die vanaf de 
straatkant gezien kan worden, en ga zelf 
op jacht. Natuurlijk moeten we voor de 
jagers wel opletten dat het niet te druk 
wordt en dat iedereen voldoende afstand 
houdt, daar gaan we samen op letten, 
toch? 
 

 

Lekker knutselen 
Ga samen een ouderwetse kijkdoos maken! 
Pak schoenendozen bij het oud papier weg 
en knip een gat aan de zijkant. Til de deksel 
eraf en maak aan de binnen een leuk 
tafereeltje met bomen, dieren en kinderen. 
Kijk naderhand door het gaatje aan de 
zijkant en je zult verstelt staan!  
Geef elkaar opdrachten en/of benoem wat je 
doet. 
Dit is een leuke start: 
https://kiddicolour.com/nl/kleurprent/de-
boerderij-kijkdoos/  
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En lukt het thuis? 

Ga je aan de slag met een idee? Wij zijn 
benieuwd! Wij vinden het leuk om te zien 
wat je ermee gedaan hebt! Stuur een foto of 
een kort filmpje naar jouw eigen logopedist 
(via mail of Whatsapp).  
Heb je een idee of een verzoek voor onze 

nieuwsbrief? Laat het weten  
Heb je vraag een vraag voor jouw 
logopedist, mail of bel gerust.  
 

 
 

Dit was het alweer! Succes  
Gerie, Ine, Ivonne, Marin, Linda en Tanya 

 
info@logischcentrum.nl – 0229 – 576483 / 0229 - 576432 
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