Namens alle medewerkers van ons Kindcentrum
wensen wij iedereen een gezond en gelukkig
2016! De eerste schooldag waren alle kinderen
weer aanwezig. De tweede en derde dag verliepen iets anders. Hadden we in de Kerstvakantie
totaal geen wintergevoel, afgelopen dinsdag en
woensdag was dit wel anders. Spontaan ontstonden er ijsbanen en kon je op straat schaatsen. Veiligheid staat dan voorop en is er dus besloten school en opvang dicht te houden. Vandaag zijn we ondanks alles toch aan het werk
gegaan. Bijna alle kinderen zijn aanwezig. Ook
alle teamleden zijn in de auto gestapt. Iedereen
zat met een onrustig gevoel thuis. Eén dag is
leuk twee ook nog, maar dan wil je ook wel
weer wat doen. Ik wil iedereen bedanken die
heeft meegewerkt aan het zorgen voor een
goede communicatie. TOP en bedankt!
Ook in 2016 staat het hele Kindcentrum team
klaar om samen met ouders en kinderen er een
mooi jaar van te maken. We mogen trots zijn op
wat we in Wytgaard allemaal kunnen bieden!

Gisteren is juf Annemieke bevallen van een
prachtige zoon. Thijs is ’s middag geboren en alles gaat goed! GEFELICITEERD

Uitnodiging
Voor wie: Alle ouders en betrokkenen van ons
Kindcentrum (school en opvang)
Tijdstip: 20.00-22.00 uur
Voor deze avond staan er twee onderwerpen
op het programma. Deze onderwerpen hebben
alles te maken met de visie van ons Kindcentrum op het gebied van opvoeding en onderwijs.
Wij hopen dat iedereen deze avond aanwezig
zal zijn!

1.Welke methode je ook gebruikt , het ‘overdragen’ ervan gebeurt áltijd in contact, dus door
middel van communicatie.
Duidelijke communicatie helpt om de relatie’s
tussen kinderen en volwassenen op een prettige manier te laten verlopen.
Dat geldt voor de thuissituatie, maar ook voor
de opvangsituatie en op school.
We willen graag een paar basisprincipes uit de
Gordoncommunicatie, van waaruit de we in de
kinderopvang, werken met elkaar delen deze
avond.
Tineke Dijkstra, trainer Gordonmethode

2.Hoe leer je leren? Dit is best wel een lastig
iets. Op de Teake Jan Roorda school zijn ze hier
al een tijdje mee bezig. Dit wordt gedaan via
Building Learning Power, een Brits onderwijsconcept. Daarbij worden dan o.a. begrippen als
‘doorzetten’ en ‘flow’ gebruikt; dit worden
‘leerspieren’ genoemd die je kan trainen. Misschien komt uw zoon of dochter wel eens thuis
met dit soort woorden.
Wat is dat Building Learning Power nu eigenlijk
en wat kan ik als ouder/opvoeder doen om deze
leerspieren thuis mee te trainen? Op de ouderavond krijgt u een korte introductie over BLP.
Anton de Vries
Trainer/adviseur Stenden Hogeschool
Meer info: www.buildinglearningpower.nl

Geachte ouders/verzorgers,
Vanaf 2012 zijn de Teake Jan Roordaschool en
kinderdagverblijf de Lytse Twirre gestart met
een samenwerking met de Praatmaat Groep.
In deze brief leest u welke mogelijkheden er zijn
voor logopedie, wat onze werkwijze is en hoe u
een kind kunt aanmelden.
Wie is De Praatmaat Groep?
De Praatmaat Groep is een landelijke groep van
logopediepraktijken, die samenwerken vanuit
één organisatie. Vanuit onze organisatie bieden
we zowel logopedie op de praktijk als op locatie. Voor meer informatie kunt u ook terecht
op: www.depraatmaatgroep.nl
De zorg die wij
bieden bestaat uit
onderzoek, advies,
begeleiding en
preventie.
De logopedist is allround opgeleid, maar heeft
diverse specialisaties o.a.:
- Afwijkend mondgedrag (OMFT)
- Eet- en drinkproblemen
- Stotteren ( jonge kinderen)
- Nederlandse gebarentaal

Wat betekent deze samenwerking voor u
als ouder?
- De logopedist zal groepsobservaties op alle
groepen van de Teake Jan Roordaschool en het
kinderdagverblijf gaan verzorgen. Dit is gratis en
vrijblijvend.
U ontvangt een brief waarin u mag tekenen
voor wel of geen toestemming!
- Mocht er uit deze groepsobservatie blijken dat
uw kind logopedische hulp nodig heeft, dan ontvangt u van ons
een brief met
hierin meer informatie.
- Zo nodig vindt
logopedisch onderzoek plaats. Op basis daarvan
verzorgt de logopedist de behandelingen logopedie op het gebied van spraaktaalproblemen
bij kinderen. Dit gebeurt zoveel mogelijk onder
tijd van de opvang of direct erna. De ouderbetrokkenheid is hierin een belangrijk speerpunt.
Deze zorg wordt volledig vergoed.
- Op donderdag 14 januari worden zowel de
groepsobservaties op de school als op het kinderdagverblijf uitgevoerd.
De vergoeding
De Praatmaat Groep heeft contracten met alle
zorgverzekeraars. Logopedie wordt door de
meeste zorgverzekeraars vergoed vanuit het basispakket, mits de behandeling plaats vindt
op basis van een geldige verwijzing door een
arts of specialist. Deze verwijzing is nodig bij
start van nader onderzoek of behandeling.

Voor meer informatie of vragen kunt u vrijblijvend contact opnemen met :
Laura Smid
T : (06) 46692985
E : info@depraatmaatgroep.nl
W: www.depraatmaatgroep.nl

Alle kinderen mogen meedoen.
Beste ouder,
Wij vinden dat ieder kind de kans verdient om
zijn talenten te ontdekken, zich te ontplooien
en mee te doen op school. Daarom is er voor
kinderen, uit gezinnen met een krappe beurs,
het Kindpakket bedacht.
Hiermee hebben de kinderen, in de gemeente
Leeuwarden, de mogelijkheid om ook mee te
(blijven) doen op school en aan buitenschoolse
activiteiten. Het Kindpakket is een gezamenlijk
initiatief van Stichting Leergeld, Jeugdsportfonds, Jeugdcultuurfonds, de sociale wijkteams
en de gemeente Leeuwarden.
Het meedoen aan een activiteit is namelijk niet
alleen goed voor de gezondheid van het kind,
het sterkt bovendien het zelfvertrouwen en eigenwaarde: eigenschappen waar het zijn hele
leven profijt van zal hebben.

De fondsen uit het Kindpakket dragen bij aan:
schoolreisjes, schoolspullen, zwemles, contributies voor de sportvereniging, sportattributen of
culturele activiteiten zoals muziek- of dansles.
Mocht uw kind om andere redenen langs de zijlijn komen te staan dan kunt u ook terecht bij
het Kindpakket. In die gevallen vinkt u op de
website van het Kindpakket het onderdeel
“Thuis” aan.
Wilt u meer informatie over voorwaarden en
mogelijkheden van het Kindpakket? Of wilt u
meteen een bijdrage voor uw kind aanvragen?
Kijk dan op de website www.kindpakket.nl of
loop gerust even binnen bij het wijkteam in uw
buurt.

arden

In de week van 18 januari starten de groepen
2 t/m 8 met het maken van de Cito toetsen.
Voor de kinderen is het wel fijn als ze goed zijn
uitgerust!

Vrijdag 15 januari om 8.30 uur zijn alle ouders
welkom om te kijken naar de maandopening
van groep 1-2

