
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

April 2020 
 

 

Corona 
 
Ondertussen zijn we al 4 weken onderweg in een rare onzekere periode. Het 

corona virus heeft grote impact op ons dagelijkse leven.  
 
Ook op het Plein heeft dit de nodige consequenties meegebracht. Wij hebben 

hierin gekeken wat voor onze kinderen het beste zou zijn, we werken tenslotte 
met kwetsbare kinderen.  

We hebben voor een groot gedeelte van onze kinderen thuis programma’s 
gemaakt en hebben wekelijks telefonisch contact.  
 

Kinderen waarvan ouders in vitale beroepen werken komen bij ons op locatie. 
Uiteraard hanteren wij de regels die het RIVM heeft opgelegd.  

 
We bekijken na elke persconferentie wat we moeten doen om de zorg op een 
goede manier voort te zetten.  

Mochten er veranderingen zijn dan worden jullie hiervan via de mail op de 
hoogte gesteld.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Logopedie en kinderoefentherapie  
 

Ondanks de gekke periode waarin we nu zitten hebben wij wel een nieuwe 

logopediste en kinderoefentherapeut gevonden.  

 

Logopediste Judith is op gepaste wijze al van start gegaan met aan aantal 

kinderen die aanwezig zijn op het Plein deze periode. Frederique start met 

kinderoefentherapie wanneer dit weer wordt toegelaten, dit is momenteel nog 

niet mogelijk om te doen hierbij rekening houdend met de regels van het RIVM. 

 

Onderstaand stellen ze zich voor: 

 
Mijn naam is Judith Akkerman, wonende te Amersfoort en sinds  
25 jaar werkzaam als logopediste.  

In 2010 startte ik mijn bedrijf Stap4stap. Ons team van Stap4stap 
biedt reguliere logopedie in een daarvoor ingerichte behandelruimte, 

maar ook op locatie, ik zal dat ook gaan doen op de locatie van Het 
PLEIN. 
  
Ik zal werkzaam zijn op de maandag ochtend en donderdag middag. 
Mocht u vragen hebben dan kunt u mij op bovengenoemde dagen op het Plein 
vinden. 

 
Telefonisch ben ik bereikbaar op telefoon nummer: 06-28911041 of via de mail: 

judithakkerman@stap4stap.nl 

 

 

Via Expertisecentrum Uniek komt Frederique den Hollander 

iedere week kinderen behandelen, waarbij vragen zijn over 

zowel grove als fijne motoriek, signalen van mogelijke 

motorische ontwikkelingsachterstand en/of problemen bij de 

zintuigelijke prikkelverwerking.  

 

Kinderen leren spelenderwijs en daarom wordt 

kinderoefentherapie in spelvorm gegeven, passend bij de 

leeftijd van het kind.  

 

Neem bij vragen of twijfels gerust contact op via 

frederiquedenhollander@expertisecentrum-uniek.nl en/of telefoonnummer  

06-13192323. 
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Wist je datjes 
 
 

Wist je dat.. 
 

Chloë is volledig gaan werken bij haar andere baan. Goed afscheid nemen doen 
we met zijn allen wanneer dit weer tot de mogelijkheden behoort. We wensen 
haar veel succes! 

 
Wist je dat.. 

We dinsdag 5 mei gesloten zijn vanwege bevrijdingsdag. 
 
Wist je dat..  
 
De gang een nieuw laagje verf heeft gekregen. De onderkant van 

de wand heeft een kleur gekregen, hierbij hopen we ook dat de 
muur wat langer ‘schoon’ blijft met alle handen en voeten die er 

wel eens langs willen gaan 😉  

 

 
Wist je dat.. 

 
Het tweede lokaal van Sprookjesbos is opgeknapt en een erg 

leuke ruimte geworden! 

 

 

 

 

 

Fijne meivakantie! 


