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#samensterk 
 
Hier is dan weer onze nieuwe Logisch! nieuwsbrief. Wij 
hebben ons de afgelopen weken voorbereid om ook 
weer veilig afspraken op onze verschillende 
praktijklocaties te kunnen maken. Hierover verder in de 
nieuwsbrief uitgebreide informatie.  
Dit combineren we met afspraken via tele logopedie. 
Hebt u een vraag? Neem contact op met uw logopedist!  
 

 

 
 

Vanaf 1 juni: 

Per 1 juni zullen wij ook de fysieke afspraken in de praktijk weer gaan opstarten. Wij zullen 
dit met u bespreken. 
Behandelingen waarbij we 1,5 meter afstand houden, kunnen in de praktijk plaatsvinden; 
 
Onze afspraken: 

 Voor elke afspraak wast de logopedist en de cliënt en de eventuele ouder/begeleider 
hun handen met water en zeep; 

 Wij geven elkaar geen handen; 

 maximaal gaan er twee mensen met de logopedist mee de behandelruimte in; 

 ouders/ begeleiders komen niet in de behandelruimte, als dit niet noodzakelijk is; 

 afspraken worden gemaakt met een tussentijd van 10 min., hierdoor hoeft er geen 
gebruik gemaakt te worden van de wachtruimte en zullen wij de behandelruimte 
schoonmaken;  

 bent u iets te vroeg? Wacht dan even buiten of in uw auto 

 bent u of uw kind niet fit, snotterig of verkouden, blijf dan thuis! Bel ons zo snel 
mogelijk, we zetten de behandeling dan om in een behandeling middels 
(video)bellen; 

 Hoest en nies in uw elleboog en gebruik een tissue 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://www.nvlf.nl/dossier-corona&psig=AOvVaw2DHEcqJoESiQnclPkTn3PE&ust=1590845935955000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOi614mZ2ekCFQAAAAAdAAAAABAE


 

 

 

 
Pictostudio 

Vanwege de coronacrisis heeft het 

Gehandicapte Kind een speciale actie. 

Ze hebben een donatie gekregen en 

mogen 200 kinderen met een beperking 

een gratis family pack met 5 licenties voor 

de chat app Pictostudio Hallo geven. 

Dankzij deze actie kan een kind een jaar 

lang gratis met familieleden, vrienden en 

begeleiders chatten met vertrouwde 

Visitaal-pictogrammen. 

 

 

Leuk en leerzaam 
Maandblad Okki is een leuk en leerzaam 
blad voor kinderen in groep 3 en 4, deze 
maand staan er 15 gratis werkbladen 
beschikbaar op hun website 
 

 
 

 
 

 
 

Gerie, Ine, Ivonne, Marin, Linda en Tanya 
 

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

 
 
 

https://www.nsgk.nl/help-je-mee/noodactie/
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