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INHOUD:

Beste wensen

Planning februari 2021

Help! De sneeuwman is
gesmolten!

BESTE WENSEN
VOOR 2021

Wij willen jullie graag nogmaals een goede
start van het nieuwe jaar wensen.
2020 was een bewogen jaar, een jaar dat we
allen graag zo snel mogelijk willen vergeten.
Na de lockdowns en quarantaines zijn we
toch heel blij dat we jullie Tatertjes konden
blijven zien en helpen via telelogopedie of in
de praktijk.
Samen hebben we er het beste van gemaakt
en dat gaan we ook in 2021 blijven doen. Wij
blijven ook in 2021 onze maatregelen
behouden om er voor te zorgen dat alles
veilig kan blijven verlopen. Hopelijk wordt
2021 echt een goed, beter, best jaar met nog
meer leuke Tatermomentjes.
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PLANNING FEBRUARI
2021
IDe online agenda voor de maand februari
zullen we openstellen in het weekend van
16 en 17 januari.
We sturen ook nog een
herinneringsberichtje.
Wij raden jullie, zoals altijd, aan om voor
de hele maand jullie afspraken in te
plannen. Zo zijn jullie zeker van jullie
afspraak want de planning is steeds een
puzzel.
Het is wel steeds de bedoeling dat de
afgesproken therapiefrequentie wordt
aangehouden. Geen plaatsje meer vrij dat
voor jullie past? Laat het ons weten en we
bekijken wat we kunnen doen.

HELP! DE SNEEUWMAN
IS NOG STEEDS AAN
HET SMELTEN!
In onze gang staat sinds de kerstvakantie
onze nieuwe vriend, Sob De Sneeuwman.
Samen met alle Tatertjes gaan we Sob De
Sneeuwman helpen.
Na elke sessie mogen jullie op het einde
een sneeuwvlok op het silhouet van Sob
plakken..
Jullie hebben hiervoor de tijd tot eind
januari.
Zodra hij weer helemaal de oude is, en
dus volhangt met nieuwe sneeuwvlokjes,
mogen jullie een eigen spelletje
meebrengen. Dit zullen we dan in onze
sessie verwerken.
Veel succes allemaal!
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CHECK OOK ZEKER EENS ONZE
SOCIALE MEDIA
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