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- De werkwijze van Kinderoefentherapie wordt steeds bekender  

waardoor we meer regionaal werkzaam zijn. 
- Marjon werkt in de regio Hoogezand-Groningen-Assen (*) 
- Liesbeth werkt in de regio Hoogezand-Delfzijl-Winschoten (*) 
- Ook zijn we op zoek naar een nieuwe collegae Kinderoefentherapeut (io) of 

Kinderfysiotherapeut (io) Mocht je iemand kennen, geef hem of haar dan deze link: 
https://leerbewegen.nl/vacatures-bij-oefentherapie-hoogezand 

 
Kinderoefentherapie Hoogezand e.o. biedt: 

- Individuele trajecten aan leerlingen met een aantoonbare motorische zorgvraag.  
- Kinderoefentherapie op school wordt vergoed vanuit de basisverzekering en valt niet  

onder het eigen risico van ouders / verzorgers 
- Kinderen met slaapproblemen kunnen ook bij Kinderoefentherapie terecht. 
- Op maat gemaakte presentaties en workshops voor schoolteams live of via webinars 
- Zit je goed? © om het zitgedrag van leerlingen in het digitale tijdperk te verbeteren. 
- Motorische observaties groepen 2 basisonderwijs in voorbereiding op de verdere schoolontwikkeling 
- Voorbereidende schrijftoets voor de groepen 2 van de basisschool. 
- Meer informatie over wat Kinderoefentherapie Hoogezand biedt via onze website. 

 

Op maandag 25 januari 2021 van 16.00 – 17.00 uur houden we een webinar met als onderwerp: 
Aan de slag met schrijven: Over het belang van leren schrijven met de hand en wat te doen bij schrijfproblemen? 
 
- Deze motoriekacademie zal worden gegeven via Teams van Microsoft 365.  

- Meer info vind je op https://leerbewegen.nl/schrijven  

- Opgeven kan bij Marjon en Liesbeth via marjon@leerbewegen.nl of liesbeth@leerbewegen.nl 

K INDEROEFENTHERAPIE HOOGEZAND  
A L S  B E W E G E N ,  S P E L E N  E N  L E R E N  S P E C I A L E  A A N D A C H T  V R A A G T  .  .  .  

 
Nieuwsbrief Kinderoefentherapie 

  Edit ie  winter  2019  

 
 

         Kinderoefentherapie Hoogezand – Assen - Delfzijl 

 

         Kinderoefentherapie de regio in… 

 

Bijscholen?  Volg onze webinars ! 

   Marjon Bos 
m.bos@leerbewegen.nl 
06-30240530 

 
   Werkzaam op; 

- CBS De Ster 
- OBS Het Ruimteschip 
- OBS Van Heemskerckschool 
- OBS Theo Thijssen 
- GBS de Driesprong 
- GBS de Lichtbron 
- Wijkcentrum de Kern 
- Specialist Sensorische Integratie 

  Liesbeth Tijdens 
l.tijdens@leerbewegen.nl 
06-16475004 
 
Werkzaam op;  
- GBS Het Baken 
- OBS De Meent 
- OBS Walstraschool 
- OBS Het Heidemeer 
- RKBS St. Antoniusschool 
- Wijkcentrum de Kern 
- Specialist 0-4 jaar 
- Babymassage 

 
          #Zorgvoorelkaar, aangescherpte Coronamaatregelen oktober 2020 

 In ons werk volgen we het Coronabeleid van de betreffende 
basisschool. Het eigen praktijkbeleid van Kinder- en oefentherapie 
Hoogezand e.o. staat hier links. Wanneer 1 ½ meter afstand 
houden niet lukt, werken we met beschermingsmiddelen  
op school en in de praktijk. 
 
De meeste van onze basisscholen zijn de mening toegedaan dat 
wij met de lessen Kinderoefentherapie vallen onder het primaire 
schoolproces aangezien we werken aan het welbevinden en de 
leerontwikkeling van kinderen. Zo nodig worden ”live” lessen 
vervangen door beeldbellessen. We zijn blij en dankbaar dat we  
in deze onzekere tijd kunnen blijven werken.  
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