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#FEEST
Het is feest, want… Wij bestaan 5 jaar!! Hoe
we dit vieren? Daarover lees je meer in deze
nieuwsbrief! Verder willen we nogmaals
terugkomen op onze COVID-19 maatregelen en
hebben we nog een leuke tip voor thuis!
Veel leesplezier en alvast een hele fijne
meivakantie!

LOGISCH! BESTAAT 5 JAAR!
Op 11 januari 2021 bestonden wij precies 5
jaar! Het is alweer 5 jaar geleden dat wij deze
fantastische praktijk hebben opgezet en daar
zijn we erg trots op!
In deze 5 jaar hebben wij ontzettend
veel cliënten mogen helpen met
diverse problematieken. Jullie
hebben ons ontzettend doen bloeien
en daarom vieren wij ons jubileum
graag met jullie!
Want… Wie jarig is trakteert! Hoe we dat doen
houden we nog als een kleine verrassing.
Jouw logopedist zal je hier meer over vertellen
komende week.

VOORLEESPRET!
Heb jij de gratis BoekStart Voorleesapp al op je telefoon? De app staat vol
video’s over voorlezen, de nieuwste boekjes voor je kindje en vele
voorleestips.
Elke maand kiest de redactie van BoekStart vier nieuwe boekjes uit het
grote aanbod voor zowel baby’s, dreumesen, peuters en kleuters. Zit er
een boekje bij dat je graag wil kopen of lenen, dan kan je het opslaan in
een persoonlijke leeslijst. Handig voor in de bieb of boekhandel!

COVID-19
Hoe zat het ook alweer met de regels?
Wanneer er geen online behandeling plaatsvindt en u of uw kind bij ons in de praktijk komt,
blijven wij de bekende maatregelen aanhouden. Kort samengevat:








Wij vragen u om buiten of in uw auto te wachten bij de locatie totdat wij u/uw kind
komen halen;
Voor elke behandeling wassen de logopedist, de cliënt en de eventuele
ouder/begeleider hun handen met zeep;
De logopedist reinigt na iedere behandeling de aangeraakte oppervlakken en
materialen;
Er mogen max. 2 personen mee de behandelkamer in. Dit geldt dus voor de cliënt
en eventuele ouder/verzorger.
Zodra er thuis sprake is van koorts- , benauwdheids- of verkoudheidsklachten bij uw
kind >4 jaar of wanneer uw gezin in quarantaine zit, dan graag contact opnemen met
de logopedist. LET OP! Eerder waren kinderen <6 jaar met
verkoudheidsklachten welkom in de praktijk, maar momenteel is dit verlaagd
naar kinderen <4 jaar!
Neem bij twijfel over uw komst ook contact met ons op!

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

