
 

 

 

Logisch! Logopedisch Expertisecentrum 
Nieuwsbrief – mei 2020 

 

#samensterk 
Een nieuwe week, en nu wél weer een nieuwe 
nieuwsbrief van Logisch! Vorige week hebben we een 
weekje overgeslagen.  
Helaas kunnen wij nog geen afspraken maken op de 
praktijk. Dat betekent dat we voorlopig doorgaan met de 
telefonische afspraken én de video afspraken.  
We zijn blij dat we op deze manier voor velen de 
logopedie kunnen laten doorgaan. Ook in deze 
nieuwsbrief ontvangt U weer onze tips en ideeën om 
gezellig en zinvol aan de slag te gaan.  
 

 

 

 

Website en App van de week 
Bereslim 
Bereslim er voor kinderen van 3 tot 7 jaar én hun ouders en opvoeders. Kinderen kunnen leuke en 
leerzame spelletjes doen en prentenboeken bekijken. Log in met je Bibliotheekaccount. Geen lid 
van de Bibliotheek? Meld je aan! Bereslim is tijdelijk toegankelijk voor iedereen! https://0-
6.jeugdbibliotheek.nl/lezen/voorleesfilmpjes.html 
 
Beste Vrienden Quiz 
Quiz bij het populaire tv-programma van Zapp. Kinderen kunnen elkaar 
uitdagen, maar ook tegen familieleden of onbekenden strijden. Het speelveld 
lijkt op een memorybord. Als je aan de beurt bent, draai je een kaartje om. Op 
de achterkant staat de afbeelding van een quizcategorie of een spin. Probeer 
zo veel mogelijk vragen goed te beantwoorden en matches te maken, maar 
ontwijk de spinnen, want die kosten punten. De quiz is goed zijn voor de 
algemene ontwikkeling. Voor iPad en iPhone (https://apps.apple.com/nl/app/beste-vrienden-
quiz/id1017650545, https://androidworld.nl/android-games/educatief/beste-vrienden-quiz/ ) 

 

 
Websites 

Op onze website hebben we een aantal spellen 

met pictogrammen geplaatst hiermee kun je 

woorden en gebaren oefenen!  

Op de site van de gebarenschat (NGT en NMG) 
vind je 41 verhaaltjes, 24 liedjes, 6 rijmpjes en 
spelletjes. Helemaal gratis. 
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Hoe werkt het? 

Altijd al willen weten hoe stotteren precies 

werkt? Bekijk dan hier een prachtige 
interactieve animatie van het Stotterfonds. Als 
je zelf stottert kun je in de animatie de wolkjes 
verplaatsen en precies zo zetten zoals het voor 
jou werkt. 
 
 

 
 

 

 

 
75 jaar vrijheid 

Dit jaar vieren we 75 jaar vrijheid. Nu de 
scholen dicht zijn heeft het nationaal comité 4 

en 5 mei educatief materiaal online gezet. Er 
staat oa een denkboek op om te bekijken of te 
downloaden, maar ook diverse spelletjes en 
filmpjes. 

 
 
 

 

Fitness 
Een aantal losmaak oefeningen voor het hoofd-

halsgebied: 

 Breng afwisselend de kin naar de borst en het 

hoofd achterover (‘ja’-knikken) 

 Draai uw hoofd van links naar rechts en kijk 

over de schouders heen (‘nee’-knikken) 

 Schrijf met de neus voor u in de lucht een 

liggende ‘8’ 

 
  

 
Gerie, Ine, Ivonne, Marin, Linda en Tanya 

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