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Agenda
25 sept.
26 sept.
28 sept.
4 okt.
5 okt.
8 okt.
15 okt.

OV-vergadering
Start Kinderpostzegelactie
MR-vergadering
Maandsluiting groepen 4
Speelgoedochtend 1/2
Bag2School
Jarige Joppendag
Spreekuur GGD (kinderarts)
Start herfstvakantie

SchouderCom App
Afgelopen week is de vernieuwde
versie van de SchouderCom App
gelanceerd. Vanaf woensdag zijn
alle gebruikers van de App
automatisch in de nieuwe layout
terecht gekomen. Daarnaast worden via de Apple
App Store en Google Play Store updates verspreid.
Het is aan te raden ook deze updates te installeren.
In de nieuwe lay-out is een snelle knop naar
‘blogs/forums’ te vinden. Deze is nu nog leeg, maar
in de toekomst willen we hier klasgebonden nieuws
en foto’s delen.
Deze week hebben -onder andere hiervoor- een
aantal ouders (opnieuw) een toestemmingsbrief
gekregen. We hopen omtrent de toestemming van
het delen van foto’s, snel een compleet overzicht te
hebben.
Kinderfysiotherapeuten
Marissa en Adrien terug van zwangerschapsverlof
Vanaf 1 oktober is ons team kinderfysiotherapeuten
weer compleet. Ook op de schakel zijn de
vertrouwde gezichten weer terug.
Op 6 juni 2018 werd Bas van Selm geboren.
Zoon van Bart en Adrien van Selm – vd Vliet en
broertje van Gijs en Thom.
Op 27 juni 2018 werd Bas Timmers geboren.
Zoon van Marissa en John Timmers – Slabbers.
We danken therapeuten Jeline Bragt en Wilma vd
Hurk voor hun inzet tijdens onze afwezigheid.
Jeline zal aan onze praktijk verbonden blijven als
(kinder)oefentherapeut.
We staan weer voor uw kind klaar in tijden van
vragen of zorgen rondom hun motorische
ontwikkeling.

Uw kind gaat weer sporten;
Pas op voor blessureleed!
Deze week is het de Nationale Sportweek en
brengen we de sportblessures bij kinderen graag bij
u onder de aandacht.
Kinderen zitten niet graag stil. Vaak hebben ze
weinig blessure-ervaring en duurt het wachten op
het moment dat ze weer mogen gaan sporten hen
veel te lang. De klachten die deze blessures
veroorzaken hoeven geen blijvende schade aan te
richten, mits juist behandeld. Daarbij speelt de
(kinder / sport) fysiotherapeut een belangrijke rol.
Kinderen brengen het niet op om stil te zitten, of
om weken- of maandenlang geduldig en trouw een
oefening uit te voeren, ook al is dat in hun eigen
belang.

Ze zijn in de groei, barsten van de energie en
hebben in het algemeen geen of weinig ervaring
met blessures en de pijn die daarmee samengaat.
Toch is het belangrijk dat ze het nut inzien van
bepaalde oefeningen, of een periode van aangepast
sporten of zelfs afgedwongen rust,
juist omdat ze nog groeien en een verwaarloosde
sportblessure blijvende lichamelijke gevolgen voor
ze kan hebben.
Mocht uw kind klachten ervaren tijdens of na het
sporten, dan kunt u (ook voor vragen) terecht bij
Fysiotherapie van der Vliet op onze locatie in
Basisschool de Schakel. Er kan voor uw kind
zonnodig een multidisciplinair plan worden
gemaakt door een kinder-, sport,- of manueel
therapeut. Kortom voor goede zorg rondom
blessureleed, kan uw kind ook bij ons terecht.
Bellen voor een afspraak: 0418-672558
Mail: info@vdvlietfysio.nl
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