Nieuwsbrief 23 oktober 2020
Covid-19 & aanpassingen
Beste ouders / verzorgers van De Spreektoren,

Halverwege maart werden we in Nederland geconfronteerd met Covid-19 en werd het
openbare leven een halt toe geroepen. Ook onze praktijk werd gesloten voor ‘live’ logopedie
en wij zijn gedeeltelijk verdergegaan met online-logopedie.
Inmiddels zijn we een half jaar verder. Live-logopedie in de praktijk is sinds juni weer
opgestart. Helaas is Covid-19 nog niet ‘klaar’. Daarom houden we veel aandacht voor ieders
gezondheid, voor hygiëne en voor veiligheid. We willen jullie graag meenemen bij de
gevolgen die dat heeft voor onze praktijk:
• Logopedie in de praktijk kan alleen doorgaan als iedereen gezond is: we sturen vóór
iedere sessie een afspraakherinnering en vragen daarin naar de gezondheid van u en
uw kind.
• Volwassenen dragen een mondkapje in de openbare ruimtes van ons gebouw.
• Kom alleen met uw kind en kom precies op tijd. Hiermee voorkomen we drukte op de
gang. Het speelgoed is uit de wachtruimte gehaald. Blijf niet ‘hangen’ na afloop van
de logopedie.
• We maken geen gebruik meer van de hoofdingang van het wijkcentrum, maar van de
zijdeur aan het pleintje. Bij deze deur kunt u aanbellen.
• Er staat een pompje met desinfectiemiddel, volwassenen gebruiken dit bij
binnenkomst. De kinderen wassen voor aanvang van de logopedie de handen.
• Wij zullen tijdens de logopedie zoveel mogelijk 1,5m afstand bewaren. Met (jonge)
kinderen zal dit echter niet altijd lukken. Met volwassenen houden we zeker afstand,
dat betekent dus ook geen handen geven. De ouder wacht tijdens de logopedie in de
wachtruimte of buiten, of is aanwezig bij de logopedie op 1,5m.
• Voor en na elke sessie nemen we de tijd om de kamer en het gebruikte materiaal
schoon te maken en onze handen te wassen.
• Gebruik van het toilet alleen bij hoge nood. Zorg dat uw kind van te voren thuis heeft
geplast.
• Wij hebben onze logopedie-tijden op elkaar afgestemd, zodat zo min mogelijk
mensen elkaar tegenkomen op de gang.
Wij zijn blij dat op deze manier de logopedie weer live kan plaatsvinden.
Vindt u het bezwaarlijk om naar de praktijk te komen met uw kind? Twijfelt u over uw
gezondheid of die van uw kind? Bespreek dit met ons en bedenk dat online-logopedie ook
mogelijk is! Samen kiezen we voor de beste oplossing.

Hartelijke groeten,
Carolien & Anja
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