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Bijbelverhalen.
Week 6: 6 t/m 10 februari 2017
Aren plukken op de sabbat, Lucas 6:1-5
Genezing op de sabbat, Lucas 6:6-11
De twaalf apostelen, Lucas 6:12-19

Week 7: 13 t/m 17 februari 2017
Wees barmhartig, Lucas 6:26-38
Boom en vrucht, Lucas 6:43-45
Genezing van de knecht van de centurio, Lucas
7:1-10

Week 8/9: 20 februari t/m 3 maart 2017
De jongen uit Naïn, Lucas 7:11-17
De vrouw die Jezus zalfde, Lucas 7:36-50
De zaaier, Lucas 8:4-15

Welkom nieuwe leerlingen:
Afgelopen dagen mochten we weer een nieuwe leerling welkom heten: Emma Klein .
je hierbij een fijne tijd op de Klister!

We wensen

Logopedie
Vanaf de voorjaarsvakantie zal een van de logopedie praktijken leerlingen in de school gaan
begeleiden. Dit zal in eerste instantie alleen op maandag plaats gaan vinden. Zoals u weet zijn wij
groot voorstander van korte lijntjes met externe begeleiders en sluit dit aan bij ons beleid om
externe deskundigen in de school ruimte te bieden om leerlingen, die dat nodig hebben, te
begeleiden. Zo treft u naast de logopedist onder andere ook de
schoolarts, de schoolverpleegkundige, de orthopedagoog en de
dyslexie specialist in de school aan. Begeleiding van leerlingen door
externe deskundigen is alleen mogelijk op verzoek van- en/of in
overleg met ouders.
Even voorstellen
Mijn naam is Molin van der Luit en ik ben logopediste bij de Praatmaat
Groep. Zelf ben ik geboren in Stadskanaal en ik vind het dan ook erg
leuk om in deze omgeving te werken. Mijn stage heb ik volbracht op
een school voor kinderen met emotionele- en gedragsproblemen en
daarnaast liep ik stage in een logopediepraktijk. Kinderen kan ik
ondersteunen bij het praten, zoals bij een slechte verstaanbaarheid
door een articulatiestoornis of bij stotteren. Ook bij stemproblemen en
taalproblemen kan ik helpen. Daarnaast kan een logopedist ook behandelen bij afwijkende
mondgewoontes, zoals verkeerd slikken. Hier heb ik ook een aanvullende cursus voor gevolgd
(OMFT). Tijdens mijn zoektocht naar een baan, heb ik vrijwilligerswerk gedaan bij Kentalis, een
instelling voor dove, meervoudig beperkte kinderen. Hier heb ik een cursus gebarentaal gedaan en
veel geleerd over communicatie in het algemeen. Vanaf nu zal ik te vinden zijn in diverse scholen,
waaronder de school van uw kind(eren). U kunt uw kind aanmelden bij logopedie na verwijzing van
de huisarts en bij vragen kunt u contact opnemen.
Telefoon
:
06-30661549
E-mail
:
molin@depraatmaatgroep.nl

Datum
16 feb.
17 feb.
18 t/m 26 feb.
28 feb.
2 en 7 maart
7 juli 2017

Activiteit
Schoolfotograaf
Scholingsdag personeel, de kinderen zijn deze dag vrij !
voorjaarsvakantie
Rapport
10 minutengesprekken
het Pleinfeest

De volgende nieuwsbrief verschijnt rond 3 maart
Wist u dat de nieuwsbrief ook na te lezen is op de website van de Klister: http://www.cbsdeklister.nl
Met vriendelijke groet,
Het personeel van De Klister.

