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Nieuwsbrief 
 

Schooljaar 2018 – 2019  
Coevorderstraatweg 6 – 7917 PR Geesbrug  

tel. 0524-291300 – www.dezwarm.nl – info@dezwarm.nl 

 

Nieuwsbrief voor ouder(s)/verzorger(s) van kinderen van onze school en andere belangstellenden. Deze nieuwsbrief verschijnt eens per 
drie weken. Hierin wordt zoveel mogelijk informatie opgenomen door de schoolleiding, het team, MR, OWG en andere commissies.  

 

Start na de kerstvakantie  
We zijn allemaal weer goed gestart 
na de kerstvakantie.  
 
Inmiddels zijn de CITO’s van start en 
zetten de kinderen hun beste 
beentje voor.  
 

 
Opbouwwerker  
Op 30 januari zal Kim Slomp voor het laatst aanwezig zijn op onze school. 
Daarna zal ze gaan genieten van haar zwangerschapsverlof en zal ze na haar zwangerschapsverlof, om 
praktische redenen, andere werkzaamheden binnen Maatschappelijk Welzijn Coevorden op gaan pakken.  
 
Per februari zal Marije Ribbink, Opbouwwerker bij Maatschappelijk Welzijn Coevorden, en tevens 
aanspreekpersoon voor Geesbrug, de taken van Kim overnemen.  
 

 foto: Marije Ribbink  
 
Iedere woensdagochtend is Marije van 8.00 tot 9.30 uur aanwezig op school en kunt u haar aanspreken 
met vragen. Mailen of bellen kan ook: 
E-mail: mribbink@mwcoevorden.nl 
Telefoonnummer: 06-33603966 

Marije  is bereikbaar op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdagochtend tijdens kantooruren. 

Op donderdagochtend is zij ook in de Tiphof, daar heeft zij spreekuur van 10.00 uur tot 12.00 uur, daar kunt u zo 
binnen lopen. 

 

Belangrijke data 

Klik hier om naar de kalender 

op de website te gaan. 

 

De kalender is ook in de SchoolApp te vinden.  

 

 

Laatste nieuws! 
Altijd te vinden op: www.dezwarm.nl.     

Aanmelden/afmelden voor deze 

nieuwsbrief kan daar ook. De groepen 

houden u ook hier ook op de hoogte van 

de activiteiten in de klas.  

 

https://www.dezwarm.nl/index.php?section=17&page=129
http://www.dezwarm.nl/


 

Bijlage 

 

MONDADEMEN 
 
Zit uw kind vaak met de mond open? 
Dit kan invloed hebben op de mondspieren, de 
spraak of de stand van het gebit. 
 
Wat kunt u thuis doen? 
 
Blaasspelletjes 
Bellen blazen 
Bootjes over het water 
blazen in bad 
Bolle wangen blazen en 
zo lang mogelijk 
vasthouden 
 

 
 
Zuigspelletjes 
Drinken met rietjes (niet 
alleen water en ranja 
maar ook vla, yoghurt en 
appelmoes) 
Met een rietje plaatjes, 
papiersnippers of smarties 
van de tafel opzuigen en 
verplaatsen 
 
 
 
Lipversterking en 
lipsluiting 
De lippen 10 tellen stevig 
op elkaar knijpen 
Een klein rondje maken 
met je lippen (kusmondje) 
10 tellen vasthouden 

 
 
Tenslotte 
Het afleren van mondademen heeft tijd nodig. Heb 
geduld en oefen regelmatig. 
 
Vragen? 
Heeft u nog vragen? Bel naar GGD Drenthe, kies voor de sector  Jeugdgezondheidszorg en vraag naar de logopedist. 
U kunt ook een mail sturen: logopedie@ggddrenthe.nl. 

 

Tips voor ouders 

 Bespreek samen met uw kind waarom 
het mondademen afgeleerd moet 
worden. 

 Houd in de gaten of de neus van het 
kind doorgankelijk is. Raadpleeg de 
jeugdarts of huisarts wanneer de neus 
gedurende langere tijd verstopt is en 
neusademing onmogelijk is. 

 Bedenk samen met uw kind een gebaar 
of woord dat verder niemand kent. Als 
het kind door de mond ademt, maakt u 
het gebaar en uw kind weet waar het 
om gaat. 

 Laat uw kind een plat hangertje of 
rietje tussen de lippen houden (niet 
tussen de tanden!) tijdens het 
voorlezen, puzzelen, tv-kijken enz. 

 Doe mondspelletjes om de spieren in 
het mondgebied te trainen, bijv. “gekke 
bekken” trekken of bellen blazen. 

 Lees uw kind voor en stop met 
voorlezen zodra de mond van uw kind 
opengaat. 

 Wanneer uw kind met open mond 
slaapt, kunt u na het inslapen de lippen 
van uw kind sluiten door ze zachtjes op 
elkaar te drukken. 

 Hang of plak geheugensteuntjes 
(stickers, tekeningen o.i.d.) op plaatsen 
in huis waar uw kind vaak komt. Deze 
herinneren uw kind eraan de lippen te 
sluiten en door de neus te ademen. 

 Beloon de geslaagde pogingen van uw 
kind om niet door de mond te ademen, 
bijv. met een sticker. 

 


