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'De invloed van drinkbekers op de spraakontwikkeling’ 

Wilt u als ouder(s) de kinderen drinken meegeven in een pakje met rietje of in een 

drinkbeker zonder tuitje, zodat de kinderen een goede, ‘volwassen’ slikbeweging 

kunnen ontwikkelen. 

Het leren drinken uit een gewone beker is van belang voor een goede ontwikkeling van 

de mondmotoriek en de spraak. Bij de zuigtuit, zoals bijvoorbeeld bij de Mepalbekers, 

blijft de tong eerder slap en laag voorin de mond liggen, waardoor de kans op slissen 
toeneemt.  

Vooral wanneer de kinderen de tuit zijwaarts in de mond steken en zo drinken, kan er 

zich een afwijkende beweging van de onderkaak en de tong bij het slikken en spreken 

ontwikkelen. Het zit namelijk zo: 

Bij het drinken uit een gewone (bij voorkeur wijde) beker - waarbij de lippen getuit 

worden, het hoofd rechtop blijft en alleen de beker kantelt - gaat de tong bij het slikken 

naar achteren en een stukje omhoog. Zo wordt een goede lip- en tongspierspanning 

geoefend. Dit heeft een positieve invloed op de spraakontwikkeling en werkt preventief 
op het ontstaan van slissen, mits uw kind daarnaast nergens anders op zuigt.  

Dus, beste ouders, geeft u uw kind een (wijde) drinkbeker mee zonder zuigtuitje of een 

pakje met rietje. 

Deze lessen hebben we net geleerd van de logopedist, Paulien Meijsen van het 

samenwerkingsverband LogoS, die afgelopen weken op school is geweest om o.a. de 

spraak, taal en het mondgedrag bij kinderen te screenen. Het is fijn als u dit ook weet en 

zodoende ook mee kan werken aan gezond mondgedrag en aan een goede 

spraakontwikkeling. Heeft u vragen stel ze gerust. 

'een gezond 10-uurtje' 

We zien steeds vaker weer de zoete koeken in de trommels en het fruit als tussendoortje 

neemt af. 

Wilt u a.u.b. een gezonde koek (niet te veel suiker, evt. met granen/muesli/noten o.i.d.) 
meegeven of schoongemaakt fruit? 

 

 

Dank voor uw medewerking. 
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De week van de MediaWijsheid 

De week van de MediaWijsheid is vandaag van start gegaan in de groepen 7 en 8. 

Uiteraard wordt daarin ook aandacht besteed aan het verantwoord omgaan met internet 

en Social Media. Vooral de goede kanten ervan maar zeker ook de minder mooie kanten. 

Helaas zien we het laatste steeds vaker. Een maatschappelijk fenomeen. Wij vinden  

het -onze kinderen daarin ‘Wijs’ maken- een gedeelde verantwoordelijkheid met u, als 

ouder / verzorger. Het meeste Social Media’verkeer’ vindt immers letterlijk en figuurlijk 

buiten de schoolomgeving plaats. Misschien is het goed om daar thuis, in deze week, ook 

weer wat extra aandacht aan te besteden met uw kind(eren).  

 

De groepen 7 en 8 doen mee aan het project ‘MediaMasters’. Als u daar wat meer over 

wilt weten: 

 

https://www.mediamasters.nl/ 

 

De kinderen kunnen hier ook thuis mee 

aan het werk, als ze willen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Continurooster tijdens de kerstviering op donderdag 22/12 
In het kader van de kerstactiviteiten van dit schooljaar willen wij de 

schooldag graag sluiten om 14.00 uur. 
Dus die dag een continurooster draaien, zoals we dat volgend schooljaar 

alle dagen zullen gaan doen. Ik wil u dan ook vragen die dag daar rekening 

mee te houden en na 14.00 uur zelf opvang te regelen voor uw kind(eren). 

Dank u wel! 
Het Kerstprogramma komt binnenkort uw kant op. 
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Sint weer in het land 

Altijd weer mooi om te zien dat de Pieten ook de St. Josephschool weer weten te vinden, 

zodra ze in het land zijn. De school is weer in Sintstemming gebracht. Dank aan de 

Pieten die dit weer hebben gedaan. We gaan een leuke tijd tegemoet. Veel plezier 

allemaal! 

 

HoHoHo, de kerst Zoemerrr komt er aan!  

We zijn op zoek naar de leukste, gekste, mooiste kerstfoto’s van onze schoolgaande 

kinderen. 

Op ski’s, bij de kerstboom, in een arrenslee, bij de kerstman op schoot?  

Stuur ze naar dezoemerrr@gmail.com voor 25 november aanstaande.  

Vermeld je ook de naam, klas en leeftijd van je zoon of dochter? 

 

Schooltuin winterklaar maken 19-11 

Morgen 19-11 wordt de schooltuin winterklaar gemaakt. U bent er toch ook bij om een 

handje te helpen? Om 9:00 staat de koffie klaar. 

 

Uit de wijk 

Op naar Kerst! 

Na een feestelijke Sint Maarten (je was er toch ook bij?!) gaan we nu naar Kerst. En om 

je helemaal klaar te maken voor de geboorte van het Kind Jezus in de stal van 

Bethlehem, is er iedere week een kinderwoorddienst tijdens de viering op zondag. In vijf 

stappen kom je steeds dichter bij het warme Kerstfeest! Kom je ook meedoen? Zondag 

om 11.00 uur in de St. Josephkerk in Hooglanderveen.  

 

Met vriendelijke groet, namens mijn collega’s, 

Gert de Wit (directeur) 
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