Wytgaard, 15 december 2016

Nieuws Kindcentrum Wytgaard
Vandaag: 19 oktober kijkavond!

Komt dat zien, komt dat
zien!! Welkom vanaf 19.00
uur.

Agenda


Donderdag 19 oktober: kijkavond



Maandag 23 oktober t/m vrijdag
27 oktober herfstvakantie



Zaterdag 4 november: oud papier
fam. Turkstra



Woensdag 8 november: KC raad
vergadering



Vrijdag 10 november: maandopening groep 3-4-5



Woensdag 15 november: schoolschaatsen groep 3-4-5



Donderdag 16 november: studiemiddag, kinderen vrij



Dinsdag 21 november: koffieochtend

Koffieochtenden Wytgaard
Na het succes van de koffieochtenden die we
vorig jaar gehouden hebben, hebben we samen
met de GGD Fryslan, het dorpenteam en opvoedpunt Leeuwarden twee nieuwe data vastgesteld om koffieochtenden te houden. Dit
geeft de gelegenheid aan ouders die dat willen
om met de deskundigen over opvoeding te praten, waarin allerlei onderwerpen besproken
kunnen worden zoals: o.a. opvoedpartyspel,

speelgoed, zindelijk worden, slapen, regels &
grenzen, ik ben 2 en ik zeg ‘nee’, voor jezelf
opkomen, omgaan met social media. De koffieochtenden worden gehouden in het speellokaal
van de school, het start om 8.30 uur en er is een
vrije inloop. De eerste koffieochtend is gepland
op dinsdag 21 november en de tweede op dinsdag 6 februari. Zie voor meer informatie de flyer
die op school en op de kinderopvang aan het
raam hangen.

BLP groep 3-4-5

vrienden gemaakt en er zijn knuffels gegeven.
Het bespreekvak geeft ruimte aan de kinderen
om daar wat op te schrijven en dit met elkaar te
bespreken. Onze doelen worden gesteld: ik kan
goed helpen met uitleggen en ik kan goed luisteren met mijn ogen staan deze drie weken
centraal. Verder leggen we afspraken vast, nemen we de agenda door en bepalen we wie de
hulpjes zijn voor het uitdelen.
In het lokaal hangen ook schilderijen waarop we
onszelf getekend hebben en in ieder vak een
doel hebben gesteld waar we deze komende
periode aan willen werken.

In groep 3-4-5 houden we iedere week een
bordsessie, net als de juffen doen! We hebben
een bord met daarop de verschillende onderdelen die we willen bespreken. In het hoekje bovenaan vragen we elkaar eerst hoe we ons voelen.

Kind volgsysteem:
Het volgende vak vraagt naar de successen van
afgelopen week die we ervaren hebben op
school. Er is gezellig gespeeld, we hebben meer

Mochten er nog ouders zijn die nog een kind
volgsysteem thuis hebben liggen...graag inleveren, zodat we deze weer in kunnen vullen.

Haal en brengtijden peuters:
Op Maandag, Dinsdag en Donderdag is er peuterochtend.
We zouden het heel fijn vinden, wanneer u, uw
kind voor 9:00 uur zou kunnen brengen, zodat
we op tijd kunnen starten met inloop of kring
activiteiten.
Ook het halen van uw kind graag zoveel mogelijk rond 12:00 uur...alvast vriendelijk bedankt
hiervoor!

Nieuw thema:
We sluiten binnenkort het thema welkom puk
af en zullen na de herfstvakantie starten met
een nieuw thema...en het is alweer bijna tijd om
te beginnen met lampionnetjes!
Op het welkomstbord bij de deur, hangen regelmatig nieuwe weetjes over ons thema en
kunt u zien, welke leidsters op welke dag werkzaam zijn.

Heeft u of uw kind logopedie nodig?
Wij helpen u graag verder! Per 1 oktober jongstleden zijn de logopedisten van Salverda Logopedie gevestigd in gezondheidscentrum It Kleaster. U kunt vanaf heden aan it Kleaster 1 in
Wytgaard terecht voor logopedie bij logopediste Margriet Wiersma.
Salverda Logopedie is al meer dan 10 jaar een
begrip op gebied van logopedie met een hoofdvestiging in Wommels en dependances in o.a.
het gezondheidscentrum Heeg en in IJlst, Berlikum en Dronrijp.
Vanuit hun positieve ervaringen in het samenwerken met andere zorgverleners in Friesland
en hun passie voor logopedie, verwachten de
logopedisten van Salverda Logopedie ook voor
de inwoners van Wytgaard e.o. een positieve
bijdrage te kunnen geven aan dagelijkse communicatie.
We geven behandelingen op maat. Uw hulpvraag is daarbij leidend.
Naast all-round logopedie kunt u ook terecht
voor gespecialiseerde zorg bij ons.
Onze specialisaties zijn o.a.:
 Stemstoornissen
 Spraakproblemen
 Oromyofunctionele therapie ( therapie
waarbij afwijkende mondgewoonten
worden afgeleerd en de mondmotoriek
wordt getraind)




Spraakproblemen bij een schisis ( lip/kaak-/ gehemeltespleet)
Preverbale logopedie ( logopedie bij
eet-/drinkproblemen bij zeer jonge kinderen)

We hechten veel waarde aan een persoonlijke
benadering en kijken graag samen met u hoe
logopedie voor u of uw kind kan werken. We
spreken fries of nederlands, afhankelijk van uw
voorkeur. Waar nodig komen we bij mobiliteitsproblemen, aan huis. Doordat Salverda Logopedie contracten heeft met uw verzekeraar, wordt
de logopedie vergoed vanuit de basisverzekering zonder eigen bijdrage ( onder de 18 jr.).
Onze praktijken zijn kindvriendelijk ingericht en
plezier in de logopedie staat voorop!

Even kennismaken?
In de maanden oktober en november kunt u op
maandag 14.30-15.30 gratis en vrijblijvend advies inwinnen tijdens het inloopspreekuur of
gewoon even kennismaken met ons.
Omdat we graag echt even de tijd nemen, kunt
u zich vooraf aanmelden.
Tel.: 06 33 986 200 / 06 19 16 3862
Mail: info@salverdalogopedie.nl
Website: salverdalogopedie.nl

Oant sjen in Wytgaard!

