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NIEUWSBRIEF najaar 2017     

Bezoekadressen Nevenvestigingen  
Aalst Oranjestraat 1a en Donkerstraat 17 
Brakel Wilhelminalaan 19, Burg. Posweg 46- B Vrijheidslaan 94   
Nederhemert Boterbloemstraat 23  
Zaltbommel Wielkamp 1 
 

 

 
 

Het nieuwe schooljaar is weer 
begonnen! SpreekAtelier wenst 

iedereen weer een heel fijn, leerzaam, 
begripvol, gezellig en spraakzaam nieuw 

schooljaar!  
Gerda Vink, Marijke de Bruin, Simone van Bremen,  

Veerle van den Broek, Joyce van Gent 
 

Nieuws:  
Kwaliteitstoets 
Net voor de zomervakantie heeft 
SpreekAtelier een kwaliteitstoets ondergaan. 
Hierbij wordt de praktijk beoordeeld op 
verschillende zaken zoals de dossier- en 
praktijkvoering. Vol trots kunnen wij meedelen 
dat wij deze audit hebben behaald!  
 
Onze nieuwe collega Joyce van Gent 

Sinds maart 2017 maakt Joyce deel uit van ons 
team. Zij is werkzaam op de locaties 
Zaltbommel, Aalst en Brakel.  
 
Samenwerkingen 
Een goede multidisciplinaire benadering is van 
groot belang op het behandeltraject van onze 
cliënten. Daarom hechten wij veel waarde aan 
een goede samenwerking. Ook dit jaar zullen 
er weer regelmatig overlegmomenten gepland 
gaan worden om deze samenwerking te 
bevorderen.   
 
Naast de samenwerking met de scholen 
hebben wij ook een intensieve samenwerking 
met de tandartsen van Dental Clinics. Samen 

met de tandartsen leren wij afwijkend 

mondgedrag af, zoals tongpersen, duimen, 
langdurig speengebruik en mondademen afleren 
met behulp van oro-myofunctionele therapie 
(OMFT). 
 
Richtlijn Taalontwikkelingsstoornissen 
Binnen de logopedie staat het 
implementeren van de richtlijn TOS op het 
programma. Wij nemen dit de komende 
periode mee in onze samenwerking met de 
scholen. 

 
Agenda bijscholingen 2017/2018 
De verdiepingscursus OroMyoFunctionele 
Therapie (OMFT), Manuele facilitatie t.b.v. 
stem/spraak, bijscholing t.b.v. eten- en drinken 
bij baby’s en zeer jonge kinderen, bijscholing 
t.b.v. schoolgaande kinderen met TOS, 
bijscholing voor de oudere mens. 
 
Via Facebook kunt u op de hoogte 
blijven van ons laatste nieuws!  

 
Ons vrijblijvend logopedisch inloopspreekuur  
Wij vinden het zeer belangrijk dat ouders en 
begeleiders zo vroeg mogelijk gehoord 
worden als ze een hulpvraag hebben op 
logopedisch gebied. Vroegtijdige 
ondersteuning van logopedische klachten 
levert voor ouders, begeleiders  en kind vaak 
meer kansen op in de algehele  ontwikkeling 
en communicatie. 
Als u zelf als begeleider twijfels heeft over de 
spraak- en taalontwikkeling van een kind of u 
merkt dat ouders hier een vraag over hebben, 
kom of verwijs gerust naar ons  
inloopspreekuur.  
Ouders en/of begeleiders zijn van harte 
welkom op onze hoofdlocatie, iedere 
woensdagochtend van 11:30 uur tot 12:30 uur.  
 
Wanneer u uitgebreidere informatie vanuit 
onze praktijk wilt krijgen dan kunt u altijd 
contact met ons opnemen via 
info@spreekatelier.nl  of via 0418-540594. 
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