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#samensterk 
 

Hierbij een nieuwe Logisch! nieuwsbrief. Via deze 
weg willen we jullie graag op de hoogte brengen 
over hoe wij omgaan met Corona in de praktijk, 
online of bij een behandeling aan huis en wat er 
natuurlijk verder nog allemaal afspeelt binnen 
onze praktijk! 
 
 

 

 

 

 
 

Maatregelen in de 
praktijk: 

 
  
De bekende maatregelen blijven gelden in de praktijk 
als ook bij huisbezoeken.  

 
Kort samengevat: 

 Wij vragen u om buiten of in uw auto te 

wachten bij de locatie totdat wij u/uw kind 
komen halen; 

 We wassen altijd onze handen voorafgaande 
aan de behandeling en reinigen de 

aangeraakte oppervlakken na afloop; 

 Zodra er thuis sprake is van koorts-
/benauwdheidsklachten of 

verkoudheidsklachten bij uw kind >6 jaar, dan 
graag contact opnemen met de logopedist.  

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://rkkerkjoppe.nl/familieviering-samen-sterk/&psig=AOvVaw2RfU6tBmsJExWGzqqnApxm&ust=1599210691066000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPiMqpvSzOsCFQAAAAAdAAAAABAE


 

 

Maar… Er is meer dan COVID-19! 
 
LOGISCH! OP SCHOOL! We zijn gestart met een mooi project op Basisschool de Rank. Elke  
maandagochtend krijgen groepjes kinderen extra woordenschat les. Op deze manier krijgen kinderen 
een mooi aanbod. Er wordt gewerkt in de thema’s van school.   
 
Daarnaast hebben we in de maanden september t/m november 2020 screeningen uitgevoerd op 
diverse basisscholen in de gemeente Kennermerland. Deze screening was gericht op kinderen met 
de leeftijd van 4 en 5 jaar.  
 
_________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
    
 
 
 

 
 
SINT EN PIET Om niet te vergeten… Het Sinterklaasfeest! In navolging van de berenjacht in de 
eerste lockdown is er nu een gluurpiet-actie. Nu hebben wij onze eigen Logisch! versie ervan 
gemaakt.  Afgelopen weken hebben de kinderen een gluurpiet meegekregen. Heb je hem nog niet? 
Download hem dan via onze website: https://www.logischcentrum.nl/actueel/nieuws/sinterklaas-en-
de-gluurpieten  
Wij zijn heel benieuwd hoe jouw gluurpiet eruit ziet! Mail je hem naar ons? info@logischcentrum.nl  
En dan op zoek! Kun jij alle gluurpietjes vinden in jouw buurt? Kruis ze aan op de afstreepkaart! 
 
_________________________________________________________________________________ 

 
 
 
VACATURE Tot slot:  
We zijn op zoek naar een nieuwe 
collega! Onze praktijk groeit hard 
en dus komen we handen te kort. 
Check onze website voor de 
volledige vacature! 
 

 
Ontstaan er verder nog vragen 
n.a.v. deze nieuwsbrief? Neem 
dan gerust contact met ons op! 
Gerie, Ine, Ivonne, Marin, Linda en 
Tanya, info@logischcentrum.nl – 
0229 – 576483 / 0229 – 576432
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