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Wij wensen u
een
FANTASTISCH
2018 !!!

HEEL DE ZWALUW …

DANST !!!
Notitie voor in uw agenda…
Woensdagavond 31 januari
zullen wij van 18.30 tot 19.30 u
verrassen met een spetterend
optreden!!
Verdere informatie volgt …..

23 januari as. is de tweede VIP
ochtend van dit schooljaar !!!
Peuters zijn welkom tussen 11
en 12 uur.

Aan het eind van de
maand loopt de 1e
periode van de plusgroep
af. Na de CITO toetsen zal
in maart opnieuw een
plusgroep worden
geformeerd.

Obs De Zwaluw Fokkerstraat 2a 7475 CC Markelo tel:0547363365
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Meester
Aat Aantoot
Even
voorstellen …
Mijn naam is Aat Aanstoot.

Samen met Rita Oplaat wonen we alweer 22 jaar
in de wijk Anholtskamp.
We hebben elkaar hier in Markelo, 31 jaar geleden leren kennen op waterpolo.
Na de HAVO in Holten, heb ik de ALO in Groningen gedaan.
Na mijn diensttijd, waar ik sportsergeant ben geweest, begon ik in Goor en Hengelo
als vakleraar LO, op het voortgezet onderwijs.
Door allerlei functies, moest ik als laatstkomende daar weg en kreeg de kans hier in Markelo aan de slag
te gaan.
De bedoeling was dit voor een aantal jaren te gaan doen.
Na een paar jaar lesgeven in het basisonderwijs, kwam ik tot het inzicht dat wij als vakdocenten juist in
het PO werkzaam zouden moeten zijn. De motorische ontwikkeling van kinderen van 6 tot 13 jaar is
enorm. Ik kan nog elke dag genieten van deze ontwikkelingen en het plezier dat kinderen aan bewegen
beleven.
Hobby’s;
Rita en ik houden van het maken van verre reizen. We hebben al verschillende continenten bezocht.
Daar proberen we ook zeker een paar pittige meerdaagse wandeltochten te plannen.
Maar ook genieten we van een prachtig B&B met eigen zwembad, ergens in Europa.
Zelf ben ik een enorme wijnliefhebber en na een aantal jaren lid te zijn geweest van het Overijssels
Wijngilde, ben ik een aantal jaren bestuurslid geweest.
In Sancerre ben ik eind jaren 80 wijnridder geworden. De contacten zijn er nog steeds.
Na alle ervaringen die ik op wijngebied had opgedaan, over wijnen uit de hele wereld, ben ik samen met
vier vrienden een wijnbedrijfje gestart.
Na tien jaar zijn we gestopt, naast ons werk werd het toch te druk. Wel heeft dit er voor gezorgd dat we
in verschillende landen ( Duitsland, Italië, Frankrijk, Spanje), de mooiste wijnreizen hebben gemaakt. Zuid
Afrika was er één om nooit te vergeten!
Bij wijn hoort natuurlijk lekker eten.
Rita en ik bezoeken dan ook regelmatig goede restaurants om van wijn en spijs te genieten.
Daarnaast koken we graag, ik heb heel wat lessen ven een meesterkok gehad.
Voor ons is dat een beleving.
En ons laatste project, waar we nu heel erg van genieten, is de Finse Sauna in de tuin.
Heerlijk ontspannen!
Aat Aanstoot
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Kinderoefentherapie op
school

Geachte ouders/verzorgers,

Mijn naam is Merle ten Brummelhuis, vanaf januari tot mei 2018 ga ik
mijn collega Jeanine Schuurmans-Verharen vervangen als kinderoefentherapeut binnen
de Zwaluw in verband met haar zwangerschapsverlof.

Wat is Kinderoefentherapie:
Kinderoefentherapie helpt kinderen die niet goed kunnen mee komen met hun leeftijdsgenoten op gebied
van motorische vaardigheden (zowel grof als fijn motorisch).
Tijdens de basisschool periode leren kinderen veel nieuwe motorische vaardigheden zoals fietsen,
zwemmen, schrijven, gymmen en ballen. Sommige kinderen hebben meer moeite om tot deze
vaardigheden te komen dan anderen, wat kan lijden tot ontwijkend gedrag en onzekerheid bij het kind. In
dat geval kan de kinderoefentherapeut hulp bieden!
Na aanmelding wordt er een motorisch onderzoek afgenomen waarbij wordt gekeken naar de volledige
motorisch ontwikkeling. De bevindingen worden vermeld in een verslag en op basis daarvan kan bekeken
worden of uw kind baat heeft bij Kinderoefentherapie. Tijdens de therapie staat het plezier in bewegen
centraal. De behandelingen sluiten aan bij de dagelijkse bezigheden van het kind en de hulpvraag van
leerkracht, ouder en/of het kind zelf. De Kinderoefentherapie wordt volledig vergoed vanuit de
basiszorgverzekering.
Wilt u uw kind aanmelden? Dat kan! In overleg met de intern begeleider of de leerkracht van uw kind kan
uw kind worden aangemeld. Natuurlijk mag u mij ook rechtstreeks benaderen.
Voor meer informatie verwijs ik u naar de website www.oefentherapieklimop.nl of neem contact op via
telefoonnummer: 0622165794of mailadres: merle@oefentherapieklimop.nl.
Met hartelijke groet,
Merle ten Brummelhuis
Kinderoefentherapeut Cesar

