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Wij wensen de kinderen graag een speelse en
welverdiende vakantie. Hopelijk kunnen jullie
als gezin even tijd maken voor elkaar.
We nemen ook even een korte pauze om
onze batterijen op te laden en enkele
studiedagen te volgen.

Donderdag 5 en vrijdag 6 november zien we
jullie met veel plezier terug. 

Zoals jullie wellicht gehoord hebben, is de
herfstvakantie met een week verlengd. De
planning zal voor jullie ongetwijfeld wel wat
wijzigen. Neem gerust nog eens een kijken in
de online agenda .  Misschien wil je de
afspraak wel verleggen naar een ander
moment?

VAN 2 NOVEMBER TOT 13 NOVEMBER

N O V E M B E R  2 0 2 0

W A T  W E  W I L L E N  Z E G G E N ;

Tariefwijziging vanaf 1
november 2020

Herfstvakantie

Planning december

Sint-Maarten en Sinterklaas

Telelogopedie, wat is dat
precies?
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T E L E L O G O P E D I E ,  W A T  I S  D A T ?

Het nieuws op 30 oktober kwam bij ons
allemaal hard binnen. De
logopediepraktijken mogen open blijven .
Toch willen we binnen Het Taterbos onze
verantwoordelijkheid nemen en er voor te
zorgen dat alles zo veilig mogelijk
verloopt. 

Telelogopedie wordt tijdens deze
verstrengde lockdown de norm .  We
zullen per situatie bekijken welke keuze
er gemaakt wordt. Telelogopedie of een
sessie in de praktijk. Enkel wanneer
telelogopedie niet mogelijk is, zal de
therapie in de praktijk doorgaan. 

Telelogopedie , wat is dat nu precies?

Telelogopedie wil zeggen dat wij therapie
zullen geven online, via een computer,
laptop of tablet.

Je hebt hiervoor enkel eengoed
werkende microfoon en camera  nodig
zodat het voor iedereen makkelijk is om
goed te kunnen volgen. 

Er wordt gewerkt via Whereby, Zoom of
Microsoft Teams). We bekijken samen
welke manier het best werkt voor jullie.
Op voorhand wordt een link
doorgestuurd. Indien het mogelijk is om
af te printen, sturen we ook soms enkele
werkblaadjes door. 

We hebben tijdens de vorige lockdown
kunnen experimenteren met deze
werkvorm en zijn het hierna zelfs nog bij
enkele cliënten blijven gebruiken. Wij
hebben als team extra geïnvesteerd in
programma's waarbij het mogelijk is om
op een interactieve en speelse manier
de therapie door te laten gaan. 



Wanneer de therapie in de praktijk door
gaat, gelden nog steeds dezelfde regels .  
Hiernaast nog even een overzicht. 

We hebben besloten om voorlopig nog
minder ouders toe te laten tijdens de
therapie. Enkel bij de jongste kleuters,
articulatietherapie en stottertherapie
zullen we dit toestaan. 
Jullie kennen onze visie over
ouderbetrokkenheid. We blijven het
belangrijk vinden dat jullie op de hoogte
zijn van de inhoud van de therapie. 
Onze online heen-en-weerschriftjes
dragen hier ook toe bij. 
Van zodra de situatie terug veiliger is, zijn
jullie terug welkom!
                  

TATERMAGAZINE                NOVEMBER 2020

NOVEMBER 2020  03



TATERMAGAZINE                NOVEMBER 2020

Voor de lieve Taterboskindjes:

Hij komt, Hij komt! 

Ja hoor lieve Taters, ook dit jaar komt
Sint-Maarten langs in het Taterbos. 

Wij hebben alvast een mooie brief
geschreven naar hem te vragen of hij
voor al onze lieve kindjes iets lekkers kan
brengen. 
Dit jaar zetten wij onze schoen voor jullie.
Hopelijk brengt hij voor ons ook iets
lekkers mee, want ja hoor wij smullen ook
al eens graag.
Wij zijn ook braaf geweest he?
Dat hopen we toch hihi.

S I N T - M A A R T E N  &
S I N T E R K L A A S

Zoals jullie weten worden onze tarieven
vanuit het RIZIV bepaald.

Vanaf november wijzigen de tarieven
omwille van laattijdige indexatie. 
Deze zullen uiteraard ook terug in onze
wachtzaal omhoog gehangen worden en
terug te vinden zijn op onze website. 

Het belangrijkste voor jullie is dat het
remgeld , dus jullie eigen opleg, hetzelfde
blijft.

www.hettaterbos.be/tarieven

T A R I E F W Ĳ Z I G I N G
VANAF 1 NOVEMBER 2020
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Wisten jullie dat Rachel een fervente
podcastaddict is? 

Het gaat zelf zo ver dat ze onlangs haar
eigen podcast begonnen is, samen met
Tom Weckx. 

Area 45! (genoemd naar het taalgebied in
de hersenen)

Benieuwd? 
Via www.area45podcast.com , Spotify,
iTunes en elke podcastapp kan je dit
beluisteren. 

W I S T  J E  D A T ?
GEHEIMEN OVER ONS

P L A N N I N G  D E C E M B E R
2 0 2 0
Elke maand zullen wij ook in de
nieuwsbrief vermelden wanneer de online
agenda wordt opengesteld voor de
volgende maand. 
Zo is iedereen meteen op de hoogte van
wanneer de nieuwe planning online staat
en wanneer jullie opnieuw kunnen
inboeken. 

De online agenda voor de maand
december zullen we dus openstellen in
het weekend van 14 en 15 november .  
We sturen nog even een berichtje
wanneer de agenda open staat.

Wij raden jullie, zoals altijd, aan om voor
de gehele maand jullie afspraken in te
plannen. Zo zijn jullie zeker van jullie
afspraak of uur want de planning is
steeds een puzzel.
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