
Kinderoefentherapie afgelopen jaar 
en v.a. de zomer 
Nu de lente en zomer zijn aangebroken na een pittig jaar 

Kunnen we hopelijk deze periode van quarantaines, vele regeltjes, 
veel veranderingen en steeds weer aanpassen achter ons laten. De 
collega's van Kinder Oefentherapie Stegeman hebben zich volledig 
ingezet om de oefentherapie voor de kinderen zo veel mogelijk 
voort te zetten het afgelopen jaar. We hebben met zijn allen mee 
moeten deinen op deze Corona-golven, en het is nog niet voorbij, 
maar verlangen naar gezellige dingen doen deze zomer, met elkaar 
en op vakantie. Wie gezellig met ons verder wil oefenen tijdens de 
zomer is van harte welkom.


Merel in blijde verwachting 

Merel is in blijde verwachting van haar 2e 
kindje. Vanaf 20 augustus '21 zal ze met 
zwangerschapverlof gaan tot en met de 
Kerstvakantie. Matthijs van Beek zal voor 
haar waarnemen in deze periode.
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Kinder Oefentherapie Stegeman      
Zomer bericht juni 2021 

 18 JUNI 2021

Balspellen, oog-
handcoördinatie 

Evenwicht, minder 
vallen, leren  
fietsen 

Schrijven, 
handvaardigheid 



Kinderoefentherapie 
tijdens de Zomervakantie: 

 Ra ra wat is dit? 
 Stuur je antwoord naar (tot 20 aug):  
 samantha@oefentherapie-kind.nl  
 Dan kun je een springtouw winnen! 
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WEEK 1 
12-16 juli 

Samantha is aanwezig 
06-14023113 

Rachell is aanwezig 
06-39222804

1
WEEK 2  
19-23 juli 

Merel is aanwezig 
06-28457086 

Rachell is aanwezig 
06-39222804
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WEEK 3 
26-30 juli 

Merel is aanwezig 
06-28457086 

Rachell is aanwezig 
06-39222804 
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KINDER OEFENTHERAPIE STEGEMAN     WEBSITE: OEFENTHERAPIE-KIND.NL 5 JUNI 2021

WIJ WENSEN IEDEREEN EEN FIJNE ZOMER!! 

Tot ziens in de praktijk of op school.  
Met vriendelijke groet,  

Merel, Robin, Rachell en Samantha. 
Vragen over wat kinderoefentherapie voor uw kind kan 
betekenen, we helpen u graag verder.  

www.oefentherapie-kind.nl

WEEK 4 
2-6 aug 

Rachell is aanwezig 
06-39222804
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WEEK 5  
10-13 aug 

Samantha is aanwezig 

06-14023113

WEEK 6 
16-20 aug 

Samantha is aanwezig 
06-14023113 

Merel is aanwezig 
06-28457086 
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