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2 april: Goede vrijdag alle leerlingen vrij
4 april: 1e Paasdag
5 april: 2e Paasdag alle leerlingen vrij
7 april: Sportdag gaat niet door i.v.m. Corona
er wordt gekeken naar een alternatief programma informatie
volgt via PARRO
13 april: Start Ramadan
27 april: Koningsdag alle leerlingen vrij

Verjaardagen
Wo 31 maart

Sofia (9 jaar) - groep Taalschool

Do 1 april

Mebrhit (10 jaar) - groep Taalschool

Vr 2 april

Daniella (8 jaar) - groep 4

Zo 4 april

Erva (6 jaar) - groep 1-2B

Di 6 april

Tugra (11 jaar) - groep 7

Wo 7 april

Juf Gwenda (44 jaar)

Do 8 april

Sana (12 jaar) - groep 8

Vr 9 april

Arina (13 jaar) - groep 8

Ma 12 april

Merhawi (10 jaar) - groep Taalschool

Di 13 april

Sümeyye (5 jaar) - groep 1-2C

Samenwerkende Tandartsen Junior Tilburg-Noord (Jeugdtandverzorging Tilburg) is een
tandartspraktijk speciaal voor kinderen
De voordelen voor schoolgaande kinderen: We halen de kinderen op van school en brengen ze terug na de
behandeling. Wij leren de kinderen hoe ze goed moeten poetsen, we werken volgens de Gewoon Gaaf methode.
Wij geven uitleg over wat gezonde voeding en eet momenten betekenen voor je tanden. Wij sturen u na de
behandeling een kort verslag. Wanneer blijkt dat uw kind extra begeleiding nodig heeft dan bespreken we dat met u.
De tandartskosten voor kinderen tot 18 jaar worden vanuit de basisverzekering vergoed. Voor deze kosten geldt geen
eigen risico. Kosten voor een beugel en kroon- en brugwerk vallen niet onder de basisverzekering.

Nieuwsgierig geworden naar de mogelijkheden bij de jeugdtandverzorging?
Voor meer informatie of aanmelden kunt u onze website bezoeken www.jeugdtandverzorgingtilburg.nl of contact met
ons opnemen: 013-5430533.
Wij laten u graag de praktijk zien en beantwoorden al uw vragen!
Samenwerkende Tandartsen Junior Tilburg – Noord
Monteverdistraat 69 5049 EV Tilburg Telefoon: 013-5430533
E-mail: tilburgnoord@samenwerkendetandartsen.nl
Volg ons op Jeugdtandverzorging_Tilburg voor alle ins en outs
Samenwerkende Tandartsen Junior is een instelling voor Jeugdtandverzorging

Even voorstellen:
Mijn naam is Lisanne Rutters, ik ben 27 jaar en woon in Tilburg. In mijn vrije tijd breng ik
graag tijd door met mijn paard, hond of een goed boek.
In 2018 ben ik aan de Fontys Hogeschool afgestudeerd als logopedist.
Sindsdien werk ik als logopedist binnen het speciaal basisonderwijs. Daarnaast heb ik één
jaar in een praktijk in Bergen op Zoom en in een praktijk in Dongen gewerkt.
Het werken op een school past toch beter bij mij, dus heb ik gekozen voor de overstap naar de Taalreis.
Ik kijk er enorm naar uit om op de Antares te starten! Communicatie is heel belangrijk bij het volgen van onderwijs.
Het is dan ook van groot belang dat de spraak- taalontwikkeling goed verloopt. Door middel van onderzoek krijgt de
logopedist een beeld van deze ontwikkeling. Binnen de logopedische behandeling wordt vervolgens gewerkt aan het
verminderen of opheffen van problemen in de spraak- en/of taalontwikkeling. Mijn streven is om de
communicatieve redzaamheid van leerlingen te vergroten. Wellicht tot snel! Groetjes Lisanne

Goede Vrijdag en Pasen, een lang weekend.
Aankomende vrijdag is het Goede Vrijdag en zijn al onze leerlingen vrij. Zondag en maandag is het Pasen. Ook
maandag is iedereen vrij. Wij wensen u alvast fijne paasdagen toe.

