Beste ouder(s)/verzorger(s),
Uw kind gaat van groep 2 naar groep 3! Joepie! Maar.. ook een spannende overgang, zeker na een lange
periode van thuisonderwijs. De afgelopen periode hebben wij van verschillende ouders gehoord dat ze
zich afvragen in hoeverre hun kind startklaar is voor groep 3. Wij kunnen ons dat voorstellen omdat wij
jaarlijks zien wat de overgang van groep 2 naar groep 3 van het kind vraagt. Om uw kind net dat steuntje
in de rug te geven en de start van groep 3 zo soepel mogelijk te laten verlopen hebben wij het Ready,
Set, Groep 3! programma opgezet.
Hoe gaat het in zijn werk?
U kunt uw kind inschrijven voor 2 ochtenden in de zesde week van de zomervakantie. Mocht uw kind
vaker willen komen dan kan dat natuurlijk ook! Het programma duurt 3 uur per ochtend. Op het
inschrijfformulier schrijft u uw vragen en eventuele zorgen, zodat het voor ons helder is waar uw kind een
steuntje in de rug kan gebruiken. Uw kind krijgt tijdens het programma een pakketje mee naar huis met
meer informatie over de geleerde vaardigheid en met tips hoe er thuis geoefend kan worden. Tevens
worden er gerichte, kind specifieke, adviezen gegeven.
Voor de volgende basisvaardigheden kunt u uw kind inschrijven:
Voorbereidend schrijven: schrijven is een groot onderwerp in groep 3. Er zal aandacht zijn voor hoe
je het potlood vasthoudt en de motorische vingerbewegingen om de letters straks netjes tussen de
lijnen te kunnen maken.
Zithouding/luisterhouding: er moet (veel) meer aan tafel gewerkt worden en de juf/meester zal veel
uitleggen. Hoe zorg je nou dat je alle uitleg goed volgt? En hoe moet je zitten als je gaat schrijven
of werken?
Planmatig handelen: iets wat de hele dag voorbij komt en nog belangrijker is in groep 3. Wat moet je
doen? Hoe ga je dat doen en wat heb je nodig? Aan het werk! En even checken of alles af en goed
gemaakt is om onnodige foutjes te voorkomen.
Veters strikken: een stukje zelfstandigheid is van belang in groep 3. Daar valt veters strikken ook onder.
Het is handig voor het kind én de leerkracht als hij/zij zelf zijn/haar veters kan strikken en bovendien is
het heel stoer om dat zelf te kunnen! Denk maar eens aan de gymles en het buitenspelen..
Mocht u geïnteresseerd zijn in meerdere van deze vaardigheden, dan vragen we u prioritering aan te
geven. Niet ieder kind leert op dezelfde manier en met dezelfde snelheid. Om het resultaat te waarborgen
analyseren we per kind, ter plekke, hoe veel vaardigheden haalbaar zijn om op te pakken.
Praktische informatie:
Voor wie: alle kinderen die van groep 2 naar groep 3 gaan, in groepjes van 4 met 1 therapeut.
Waar: Koers 43 in Huizen
Wanneer: 10 t/m14 augustus (laatste week zomervakantie)
Hoe laat: elke ochtend van 09.00 tot 12.00 uur
Kosten: 2 ochtenden €90,- (vooraf betalen middels factuur)
Door wie: Kwaliteitsgeregistreerde Ergotherapeuten met ervaring en scholing op het gebied van fijne
motoriek, schrijven en de CO-OP benaderingswijze (Cognitive Orientation to Daily Occupational
Performance)

We hopen jullie te zien en…. Ready, Set, Groep 3!
Team Ergokids!
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Inschrijfformulier:
Hieronder kunt u aangeven op welke 2 ochtenden uw kind komt en voor welke vaardigheden hij/zij
ingeschreven wordt. Uiteraard is uw kind ook meer dan 2 ochtenden welkom! Mocht er op dit formulier
te weinig ruimte zijn om uw vragen/zorgen te beschrijven, dan kunt u dit ook via de mail doen (zie
onderstaand mailadres).

Naam kind:

Leeftijd kind:

Naam ouder/verzorger:
Adres ouder/verzorger:
E-mail adres van ouder/verzorger:
Telefoonnummer ouder/verzorger *:
Persoonlijke vraag/zorgen:

Mijn kind komt graag op:

Deze vaardigheden hebben mijn prioriteit:

Maandag

10-8

1.

Dinsdag

11-8

2.

Woensdag 12-8

3.

Donderdag 13-8

4.

Vrijdag

14-8

U kunt dit inschrijfformulier op de volgende manier indienen:
• Een foto maken van dit formulier en deze e-mailen naar daphne@ergokids.nl of appen naar
06-15454938
• Of deze invulbare PDF direct mailen naar daphne@ergokids.nl
Inschrijven kan tot uiterlijk vrijdag 17 juli 17.00 uur

NB: Wij hanteren de regels vanuit het RIVM i.v.m. het corona virus. Zie hiervoor de bijlage.
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* Graag het telefoonnummer opschrijven waarop u bereikbaar bent tijdens de gekozen ochtenden.

Locatie Huizen: Koers 43 1276 GP Locatie Bussum: Herenstraat 63 1406 PA Bussum
www.ergokids.nl Tel: 035-2080384 E-mail: info@ergokids.nl

Bijlage: Maatregelen i.v.m. corona virus
Er gelden strikte maatregelen bij een fysieke afspraak, voor jullie en onze veiligheid. In deze brief gaan
we in op deze maatregelen zodat voor iedereen duidelijk is hoe wij hiermee omgaan.
Ziek en/of verkouden
• NIET komen indien uw kind verkouden is, hoest of koorts heeft. Als iemand anders in het gezin
koorts heeft en/of benauwdheidsklachten heeft, mogen jullie helaas ook niet komen.
Zelf zijn wij er ook niet indien we bovenstaande klachten hebben. U ontvangt het betaalde
bedrag volledig terug wanneer u uw kind af moet melden om deze reden.
• Als uw kind bij aanvang van de afspraak toch verkouden, niet fit of koortsig lijkt, kunnen we ter
plekke besluiten het programma niet door te laten gaan voor hem/haar.
Eenmaal binnen bij Ergokids gelden de volgende regels:
• Let bij het passeren van elkaar op dat u elkaar de tijd en ruimte geeft om langs te lopen,
rekening houdend met de 1,5 meter afstand.
• Ga thuis vast naar het toilet, het praktijktoilet kan alleen in noodgevallen gebruikt worden.
• Er komen geen broertjes of zusjes mee naar binnen wanneer uw kind wordt gebracht en
gehaald.
• Het programma vindt plaats in een geschikte kamer/zaal met voldoende ruimte om afstand te
houden.
Hygiënemaatregelen:
We volgen de “leidraad infectiepreventie eerstelijns paramedische praktijk” , versie 24 april 2020. Dit
komt in het kort neer op de volgende afspraken:
1. U en uw kind wassen thuis de handen alvast.
2. Bij start van de afspraak wassen we onze handen. In sommige gevallen zal er desinfecterende
alcohol 70 % gebruikt worden.
3. We houden zoveel mogelijk anderhalve meter afstand, hoewel dat bij kinderen niet altijd haalbaar blijkt.
4. De materialen worden ontsmet met desinfecteermiddel.

Hartelijke groet,
Namens Team Ergokids
Patricia Kannegieter, kinderergotherapeut en praktijkhouder
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