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Open dagen
Volgende week kunt u via Parro intekenen op de kijkochtenden in de groepen.
Kom gerust eens kijken wat we in de klas doen! De leerkracht zal u uitnodigen
via Parro!

Bijna kampioen
Nick To uit groep 8 heeft op het WK karate in Londen
(Engeland) 2x een bronzen medaille gewonnen. We zijn erg
trots op deze mooie prestatie van Nick. Gefeliciteerd!

Even voorstellen
U kunt ons, Claire Hoogma en Ingrid Knoppers, al jaren tegenkomen op de
maandagmorgen als u door de school loopt. Tijd om ons voor te stellen.
Wij werken in de BSO van de school als kinderfysiotherapeuten. Onze
belangrijkste specialisatie voor school is dat we beiden schrijftherapeut zijn.
We zijn goed in staat om kinderen met schrijfproblemen te onderzoeken en te
begeleiden. De laatste tijd werken we intensiever samen met school. Het blijkt
dat de leerkrachten er erg goed in zijn om de opvallende kinderen te
signaleren. Bv. kinderen die niet stil kunnen zitten, een onleesbaar handschrift
hebben, of alsmaar struikelen, de pen vreemd vast houden, problemen
hebben met leren knippen of veters strikken, nog niet los kunnen fietsen terwijl
bijna de hele klas het al kan. Wij zijn gespecialiseerd in het behandelen van
deze kinderen.
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Wij hechten erg aan contact met de ouders. Als de ouders contact met ons op
nemen kunnen we kijken of behandeling en onderzoek van hun kind gewenst
is. In overleg met de leerkracht en de ouders gaan we kijken of het kind
eventueel onder schooltijd behandeld mag worden of liever op de praktijk. We
werken met het schrijfsysteem van de school. We werken samen met de juf of
meester. Ouders worden altijd uitgenodigd bij de behandeling aanwezig te zijn,
maar dat hoeft niet. We onderhouden wel
wekelijks contact met de ouders.
Als u denkt dat deze therapie zinvol voor uw
kind is, kunt u dit met de leerkracht bespreken
en vrijblijvend contact met ons opnemen.
Ziet u ons in de gang lopen, spreek ons gerust
aan. Elke vraag is welkom.
Fysionesse locatie GC Nesselande
Cypruslaan 402
3059 XA Rotterdam
010 2229746
Claire Hoogma 06 43120225
Ingrid Knoppers 06 40832220

Bijschrift foto: links Ingrid, rechts Claire

Nog even dit:
Groep 8 heeft op Prinsjesdag een glimp van onze minister-president
opgevangen.
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In Parro kunt u de jaarkalender bekijken, waarin ook de bijzonderheden voor
de groep van uw kind staan.

De volgende ouderinfo versturen wij op vrijdag 11 oktober.

