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Onderwerpen in deze nieuwsbrief zijn: 
 

 Informatie van de logopediste  

 Informatie vanuit JGZ 

 Kerstboominzameling 

 Kerstviering op Het Universum. 
 
 

Informatie van de logopediste 
Na de kerstvakantie zal mijn zwangerschapsverlof ingaan en neemt een collega logopedist van De 
Praatmaat Groep, Anna Blankstein, mijn zwangerschapsverlof waar. Zij zal op de donderdag aanwezig 
zijn op het Universum en de logopedische behandelingen voortzetten. Eind mei 2018 zal ik hier weer 
aanwezig zijn en de behandelingen overnemen.  
 
Hieronder de gegevens van Anna: 
Email: anna@depraatmaatgroep.nl / Tel. 06-40232244 
 
Mocht je nog vragen hebben dan hoor ik het graag. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Nathalie Meuleman-Rijke 
Logopedist De Praatmaat Groep 
Tel. 06-38736350 
Email: nathalier@depraatmaatgroep.nl 
Werkdagen: di, wo en do 

 
Informatie vanuit JGZ 
GGD Flevoland en Zorggroep Almere bieden de jeugdgezondheidszorg voor kinderen uit Almere nu 
aan vanuit JGZ Almere. Het is altijd zo geweest dat de zorg voor een kind van 0 tot 4 werd geboden 
vanuit het consultatiebureau van Zorggroep Almere en de zorg voor kinderen van 4 tot 18 vanuit GGD 
Flevoland. Deze twee organisaties hebben de krachten gebundeld en bieden nu vanuit JGZ Almere 
gezamenlijk de jeugdgezondheidszorg aan alle kinderen en jongen van 0 tot 18 en hun 
ouders/verzorgers in Almere. Als bijlage vind u de folder die JGZ hiervoor verstrekt.  
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Inzamelen kerstbomen 
Vanuit de gemeente is er 
informatie verstrekt over de 
Kerstbomeninzameling op 6 
januari 2018. 
De gemeente komt dan met 
vuilniswagens op allerlei 
plekke om kerstbomen op te 
halen. In Nobelhorst is dat 
van 08:30-09:00 uur bij 
Nobelhorst. Voor elke boom 
word er 50 cent gegeven. 

Ook kunnen de kerstbomen op de recycling perrons aangeboden worden van zaterdag 6 t/m zaterdag 
13 januari. ook dan wordt er 50 cent per boom gegeven . 
Meer informatie op almere.nl/kerstboominzameling. 
 
Kerstviering op Het Universum: 
Terwijl er een grote groep ouders bij Spelen & Smullen genoten van een lekkere pannenkoek, werd er 
op school gesmuld van al het lekkers wat ouders en kinderen mee hadden genomen. Ook de peuters 
hadden hun eigen buffet! Wat heeft iedereen enorm zijn best gedaan en wat zag iedereen er weer 
prachtig uit! Wij waren diep onder de indruk! Dank daarvoor. Hieronder vindt een aantal foto’s van 
het kersdiner. 
 
Wij wensen iedereen fijne kerstdagen, vakantie en een fantastisch en gezond 2018! 
Maandag 8 januari zijn de kinderen nog vrij.  Wij zien elkaar dan weer op dinsdag 9 januari. Tot dan!  
Team Het Universum en Sterrenrijk.  
 

 

 
 
 



 
 

 


