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Vragen, of opmerkingen? 
Bel, mail of loop even binnen.  

Ik sta u graag te woord.  
efintelman@resonansonderwijs.nl  

071- 3621661 
06-49957795 

 

 

 

Speciaal onderwijs De Duinpieper                                        Stakman Bossestraat 81                                2203GH Noordwijk        

 
Samen beter, beter samen! 

 

 NIEUWSBRIEF   
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De koffieochtend op 18 februari was gezellig en zinvol, volgens de aanwezige ouders! Ik vond het ook een 

prettige bijeenkomst. Er waren 11 ouders (ruim 3,5 x zoveel ouders als de laatste keer!), 3 ouders gaven 

aan dat ze helaas niet konden en 2 ouders hebben gevraagd of ze op een ander moment mochten komen. 

Mocht u dan óók willen aansluiten? Dat kan, op vrijdag 6 maart om 9.30 uur. Graag even aanmelden via 

een mail: efintelman@resonansonderwijs.nl  

 

 

 

SO De Duinpieper, februari 2020 

 

 

Beste ouders,   

In deze nieuwsbrief een korte terugblik op de koffieochtend en 

een uitnodiging voor GRATIS gebarenworkshops op school. 

Ik wens u, ook namens het team, een fijne voorjaarsvakantie toe 

en we zien uw zoon/dochter graag op dinsdag 3 maart weer op 

school. Op 2 maart hebben wij een studiedag, zoals u heeft 

kunnen zien op de jaarkalender. Hier zullen we leren over 

sensorische integratie en verder werken aan het schoolplan voor 

de komende 4 schooljaren.   

Met vriendelijke groet, Edith Fintelman ,Teamleider 

Veel leesplezier! 

 

 

 

 

Wist U dat…de 

praktische 

rekenmaterialen van 

“Met Sprongen 

Vooruit!” worden 

gebruikt op De 

Duinpieper? 

Verschillende 

teamleden volgen 

de cursus.  
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Sinds de introductie van gebaren in de jaren zeventig, in het onderwijs aan dove kinderen, 

worden gebaren ook steeds meer bij andere doelgroepen toegepast. Bijvoorbeeld ter 

ondersteuning van het Nederlands in de communicatie met kinderen en volwassen met een 

verstandelijke beperking, een autistisch spectrum stoornis en kinderen met een ernstige 

spraak-taal stoornis. En zelfs in de communicatie tussen horende baby’s en hun horende 

ouders. De redenen voor het gebruik van gebaren lopen uiteen. Gebaren worden toegepast 

wanneer: 

• Een kind niet of onverstaanbaar spreekt; 

• Een kind erg onzeker is over de verbale mogelijkheden; 

• Er een extra middel nodig is om contact tot stand te brengen; 

• Er een extra middel nodig is om de taalontwikkeling te stimuleren; 

• Er een extra middel nodig is om de ontwikkeling van het spreken te stimuleren. 

Op De Duinpieper maken we vanuit de filosofie van Totale Communicatie gebruik van NmG 

(Nederlands met Gebaren); de gesproken Nederlandse taal wordt ondersteund door middel 

van gebaren. Voor uw kind zou het fijn zijn als u ook enkele gebaren leert!  

Vindt u het ook leuk om aan de slag te gaan met gebaren? Dan bent u van harte 

welkom op De Duinpieper! Op dinsdag 10 maart gaan we ‘feest’- en ‘in-en-om het 

huis’- gebaren met elkaar oefenen. En op dinsdag 24 maart komen de ‘emotie’- en 

‘schoolse activiteiten’- gebaren aan bod. De avonden beginnen om 19.30 uur en duren 

tot ongeveer 21.00 uur. Vragen en aanmelding graag via Martine, onze logopediste mail: 

melseman@resonansonderwijs.nl , via Parro of via de telefoon: 071-3621661 Hopelijk tot 

ziens op deze interessante avonden!  

Wat? GRATIS Gebaren workshop    

Waar? De Duinpieper  

Wanneer? Dinsdag 10 en/of 24 maart 2020 

Hoe laat? 19.30 – 21.00 uur (LET OP: VOL = VOL!)  

Voor wie? Ouders, verzorgers of betrokken 

familieleden (bijv. opa/oma) & personeelsleden 
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