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Logopedie op school 
Nadia Oustou, preventief logopedist van de 
GGD, is aanwezig op ‘t Koggeschip op: 
maandag 10 en op woensdag 12 februari 
om 09:00 uur. 
Die dag zal de logopedist kinderen uit 
groep 1 en 2 onderzoeken. Ouders krijgen 
de uitslag. Alleen de kinderen waarvan de 
ouders toestemming hebben gegeven 
doen mee. 
Als u nog vragen heeft, kunt u bij de IB-er 
of de leerkracht terecht. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nieuws van de Ouderkindadviseur 

Oh jee, ik weeg te veel 

Heeft je kind overgewicht? Doe de BMI test 
(http://www.voedingscentrum.nl/bmi) om 
te berekenen of je kind een gezond gewicht 
heeft passend bij leeftijd en lengte. Is het 
BMI te hoog? Dan is het goed om er iets aan 

te doen. Meer bewegen en gezonder eten. 

Bedenk eens of uw kind ongezonde dingen 

eet en drinkt. Vervang frisdrank en chips 
door water en fruit. Wilt u meer tips voor 
gezond en lekker eten? Kijk dan eens op de 
website van het Voedingscentrum. Wist u 
bijvoorbeeld dat je 31 minuten moet 
fietsen om een croissantje te verbranden? 
Bewegen en sporten is heel goed om aan 
het gewicht te werken. Dus de trap nemen 
en lopend of fietsend naar school. Zonder 
overgewicht zitten kinderen lekkerder in 
hun vel. Dus blijf denken aan dat doel, meer 
bewegen en gezonder eten.  
  

Maakt uw zich zorgen over het gewicht van 

uw kind en wilt u eens overleggen met een 

professional? U kunt terecht bij de ouder- 

en kindadviseur op ‘t Koggeschip of in de 

wijk. Is er in het gezin niet genoeg geld om 

te sporten? Dan kunnen wij helpen met het 

aanvragen van een Jeugdsportfonds. 

www.oktamsterdam.nl.  
   
Met vriendelijke groet, 
Amina Ahannach Ouder- en kindadviseur 
Ouder-en Kindteam Geuzenveld-
Slotermeer 
  
a.ahannach@oktamsterdam.nl 
06-34103291 
www.oktamsterdam.nl  
Werkdagen: ma, di, wo-ochtend, do & vrij-
ochtend  
  
Ouder- en Kindteams Amsterdam 
Om jou te adviseren en te helpen. 

http://www.voedingscentrum.nl/bmi
http://www.oktamsterdam.nl/
mailto:a.ahannach@oktamsterdam.nl
http://www.oktamsterdam.nl/
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Graag stel  ik mij aan U voor. Mijn naam is 
Marleen Rijsdijk 
Met ingang van 1 februari 2020 werk ik als 
ouder en kind functionaris op ’t 
Koggeschip.  
Ik ben op school werkzaam voor peuter en 
kleuterouders. Ik organiseer diverse 
ouderbijeenkomsten op het gebied van 
opvoeding zoals taalontwikkeling, gezonde 
voeding, samen spelen, (voor)lezen, 
positief opvoeden. Ook geef ik informatie 
over activiteiten die op school en in de 
buurt plaatsvinden en zal ik regelmatig 
aanwezig zijn bij de inloop van de 
voorschool en kleuterklassen. 
Tevens kunt u bij mij terecht als u vragen 
heeft over de ontwikkeling van uw kind en 
over de (voor)school. Waar nodig kan ik u 
doorverwijzen naar de juiste persoon 
 
Ik ben aanwezig op maandag, dinsdag en 
donderdag en zit in de taalklas op de 
begane grond, achterste lokaal bij de 
kleuters. 
Als u vragen heeft, suggesties of een leuk 
idee, kom gerust bij mij langs!  
 

Ik ben daar op werkdagen bereikbaar van 
09.00 uur tot 14.30 uur.  
Mijn informatieflyer hangt bij de deur van 
het lokaal waar ik zit. 
 

Graag tot ziens! 

 

Marleen Rijsdijk 

marleenrijsdijk@tkoggeschip.nl 

Telefoon; 020 506 1980 

doorkiesnummer/toestel 153 

BELANGRIJKE DATA 
Alle belangrijke data van dit schooljaar kunt u ook 

terugvinden in de Social Schools kalender! 

-11 februari rapportgesprekken voor de  
 ouders van de groepen 3 tot en met 7; 
 de kinderen van de groepen 1 en groepen 
 8 hebben gewoon school 
-14 februari groep 1/2b naar Van Gogh  
  museum 
-17 februari voorjaarsvakantie 
-24 februari groep 1/2c naar Van Gogh  
  museum 

mailto:marleenrijsdijk@tkoggeschip.nl

