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Via deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte 
brengen van de zaken die op dit moment spelen 
binnen Logopediepraktijk KLETS. 
 
De zomervakantie is voorbij en de 
peuterspeelzalen en scholen zijn weer 
begonnen. Hoewel er in de vakantie wel logopedie 
was, hebben ook veel kinderen een paar weken vrij 
gehad. Nu gaan we weer hard aan de slag met 
nieuwe thema’s, werkjes en oefeningen. Succes 
allemaal! 
 
Er is vanaf augustus een  nieuwe collega 
werkzaam in de praktijk: Eva Moonen. Willeke is 
per juni gestopt hier in de praktijk en een nieuwe 
uitdaging aangegaan in het revalidatiecentrum. 
Eva is dit jaar afgestudeerd en komt uit Eindhoven. 
Zij werkt twee dagen per week in onze praktijk, 
maandag en dinsdag.  
 
Dit betekent dat in de praktijk aanwezig zijn: 

Maandag Chantal & Eva 

Dinsdag Mirjam & Eva 

Woensdag Chantal & Mirjam 

Donderdag Mirjam 

Vrijdag Chantal 

 

 
 

“Week van de Opvoeding” 
In de eerste week van oktober, van maandag 2 t/m 
vrijdag 8 oktober, is het weer “Week van de 
Opvoeding”. Net zoals voorgaande jaren zijn wij 
met meerdere organisaties rond de tafel gaan zitten 
om een leuk activiteitenprogramma te organiseren. 
Woensdag 4 oktober staat in het teken van 
“gezondheid begint bij de opvoeding”. Deze dag zijn 
er van 11:00-16:00 activiteiten gepland in en rond 
“de Nieuwe Branding”. Wij vanuit Logopediepraktijk 
KLETS zullen er staan met een informatiekraam, 
schminken en interactief voorlezen. Het definitieve 
activiteitenschema voor deze dag wordt later 
bekend gemaakt via onze site en facebook.  
Verder zijn wij tijdens de “Week van de Opvoeding”  
te gast bij opvoedwinkel Twinkeltje om met ouders 
te praten over de taalontwikkeling. Dit is tijdens de 
vaste groepen van “Dreumestijd” op maandag en 
dinsdag, aan de Isaac Hubertstraat 121.  
 

 
 

 
 
 

 
 
De “Week van de Opvoeding” valt ook dit jaar 
samen met de kinderboekenweek. Daarom  is er in 
samenwerking met de Stichting Peuterspeelzalen, 
weer gekozen voor het interactief voorlezen op een 
aantal peuterspeelzalen in Kralingen en Crooswijk. 
 
Wanneer logopedie en wat is onze werkwijze: 
Logopedie is er voor iedereen die problemen 
ervaart in de communicatie. Het kan hierbij gaan om 
problemen met de ademhaling, stem, spraak, taal, 
gehoor en slikken. Ook lees en spellingsproblemen 
en voorwaarden voor groep 3 worden bij ons 
behandeld. Onze praktijk is gespecialiseerd op het 
gebied van meertaligheid en afwijkend 
mondgedrag, wij richten  ons  met  name  op  het  
jonge  kind (0-7 jaar). 
      
• Verwijzing  met diagnose van huisarts, tandarts 

of specialist is noodzakelijk. 
• Aanmelden kan telefonisch of via de site. Soms 

moet u rekening houden met een wachtlijst. 
• Het eerste gesprek is om de hulpvraag   
   duidelijk te krijgen. Wat neemt u mee: 

verwijzing, ID-kaart en zorgpas van de persoon 
in kwestie. Er moet een behandelovereenkomst 
getekend worden.   

• Onderzoek. 
• Wel of geen indicatie logopedie. 
• Start van de behandeling bij een indicatie. 

Behandelfrequentie is normaal één keer per 
week een half uur. 

• Het behandelplan wordt besproken. 
• Overleg met betrokkenen. 
• Verslagen worden aan het begin, tussentijds en 

aan het eind gemaakt en gaan naar de cliënt, 
verwijzer en derden.    

 
Het inloopspreekuur is per september komen te  
vervallen. Helaas werd hier te weinig gebruik van 
gemaakt. Heeft u vragen of zorgen, neem dan 
contact met ons op, door te bellen of te mailen. 
 
Mocht u meer willen weten over de praktijk,  
kijkt u dan op onze nieuwe website:  
www.logopediepraktijk-klets.nl  
 

of op onze Facebookpagina:  
www.facebook.com/logopedieKLETS         

 


