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Kinderpraktijk de Lotus 
 
Mijn naam is Melody Meeuwisse en ik ben 
afgestudeerd kindercoach en psychotherapeut in 
opleiding. Binnenkort zal ik binnen basisschool de 
Archipel te vinden zijn met mijn eigen praktijk 
‘Kinderpraktijk de Lotus’. In mijn praktijk help ik 
kinderen met sociaal emotionele problemen, die een 
zetje in de rug kunnen gebruiken. Door middel van 
spel- en creatieve activiteiten ga ik met zowel het 
jonge als het oudere kind op zoek naar de eigen 
krachten en kwaliteiten. Door deze te onderzoeken en 
te versterken  kunnen zij die vervolgens leren inzetten 
om hun problemen de baas te worden. Ik vind het 
belangrijk aan te sluiten op de behoefte van het kind, 
maar begeleid ook ouders in het versterken van hun 
communicatie met hun kind.  
 
Problemen waar ik ondersteuning in kan bieden zijn: 
Slaap problemen 
Leren omgaan met heftige emoties 
Leren omgaan met angst klachten 
Meer zelfvertrouwen krijgen 
Leren omgaan met faalangst 
Leren omgaan met pestgedrag 
De communicatie tussen ouders en kind helpen 
verbeteren 
Leren omgaan met de eigen seksualiteit 
Leren omgaan met verdriet en depressie 
Leren omgaan met de puberteit: ontwikkeling en 
communicatie 
Leren omgaan met hoog gevoeligheid, hyper activiteit, 
etc. 
 
Ik zal dus binnenkort te vinden zijn in basisschool de 
Archipel, waar ik op woensdagochtend gebruik kan 
maken van een kamertje.  Herkent u problemen waar 
uw kind mee te maken heeft dan kunt u het opgeven 
voor begeleiding via de IB-ers of via mijn website. 
Vervolgens zal alle begeleiding alleen via u als ouder 
lopen en zal verder contact met de school betreft uw 
kind alleen met uw toestemming gaan. Op deze manier 

is het mogelijk de begeleiding onder schooltijd   te 
geven en hoeft u zelf geen tijd vrij te nemen.  
 
Daarbij ben ik aangesloten bij de ABvC 
beroepsvereniging (Algemene Beroepsvereniging voor 
Counselors). Mijn begeleiding valt onder de 
alternatieve geneeswijze en mits het zorgpakket 
hiervoor verzekert, zijn in geval van de meeste 
zorgverzekeringen de sessies te declareren.  
 
Voor meer informatie zie de website 
www.kinderpraktijkdelotus.nl 
Hierop zijn ook de werkwijze, vergoedingen van de 
zorgverzekeringen en tarieven te vinden. 
 
Graag tot ziens op de Archipel 
 
Met vriendelijke groet,  Kinderpraktijk de Lotus,  
Melody Meeuwisse, Kindercoach,  
06-13783229 

 

info@kinderpraktijkdelotus.nl  

www.kinderpraktijkdelotus.nl 

 

KvK-nummer: 55817033 

 

 

Vrije dagen en bijzonderheden 
tot en met de 
voorjaarsvakantie: 

 3 februari Studiedag (alle ll vrij) 

 10 februari rapporten mee naar huis 

 13 februari rapportgesprekavond 

 18 februari rapportgesprekavond 
 24 t/m 28 februari voorjaarsvakantie 

 3 maart studiedag (alle ll vrij) 
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Gevonden voorwerpen 

Aanstaande woensdag 5 februari leggen we alle gevonden 
kleding op het podium in de hal. Wilt u meenemen wat van u 
is? 

 

Activiteitenladder 
De activiteitenladder staat op onze website. Vanaf maandag 3 
februari starten activiteiten. Heeft u al gezien dat er ook weer 
muzikale activiteiten in de ladder staan?  

 

Kunst in Cultuur 
 
Vanaf januari 2014 heeft Harriet Bosman met haar 
stichting “ kunst in cultuur” de huur van de  ruimtes 
van de Kunstlinie overgenomen. Harriet bemiddelt 
tussen scholen / instanties en beeldend kunstenaars, 
artiesten, theatermakers etc. In samenwerking met 
onze activiteiten coördinator Gwen heeft zij de 
muzikale activiteiten teruggebracht in de school. 
U kunt Harriet vinden in haar kantoor tegenover de 
Boekanier (1e verdieping). 
 
www.KLEURinCULTUUR.com 
 
Harriët Bosman 
info@kleurincultuur.com 
 

Toneel 

 
Ook buiten de Archipel zijn er verschillende 
activiteiten, waaronder toneel. 
Hou jij van toneelspelen? Ben jij tussen de 6 en 12 
jaar? Kom dan voor een gratis proefles naar Toneelhuis 
De Buitenkans. Op deze prachtige locatie beland je al 
snel waar je maar wilt en kun je worden wie je maar 
wilt! Stuur een mailtje naar 

info@toneelhuisdebuitenkans.nl. Start 6 febr. (later 
instromen mogelijk). 

 

 

 
Lesrooster: 
donderdag 
16.00-17.00 6, 7, 8 jaar 
17.00-18.00 9, 10, 11 jaar 
 
Lestarief: 

17 lessen-€68,00. 
 
Leslocatie: 
Toneelhuis de Buitenkans is gevestigd in het buurthuis 
van de ecologische wijk De Buitenkans. Deze wijk ligt in 
de Stripheldenbuurt. 

 

Hang & Chill in het Eilandhuis   
 
Stichting de Schoor heeft een nieuw concept 
ontwikkeld waarbij jongeren van de leeftijdscategorie 
10 t/m 15 de kans krijgen om hun eigen plekje te 
ontwikkelen in de buurt. Daarnaast is het Eilandenhuis 
niet alleen bedoeld als een ontspanningsplekje, maar 
weliswaar ook als een uitlaatklep.  
 
Er worden binnen de organisatie bepaalde regels 
gehanteerd. Enkele voorbeelden hiervan zijn dat: 
 
- alle jongeren eenmalig geregistreerd worden bij 
binnenkomst 
- er regelmatig oudergesprekken plaatsvinden, zodat u 
op de hoogte blijft van wat er  
  zich afspeelt in en wellicht rondom het Eilandenhuis. 
 
In het Eilandenhuis is het mogelijk om verschillende 
(vrije) activiteiten bij te wonen, zoals: gamen, film 
kijken, dansen enzovoorts. Onder begeleiding van 
jongerenwerkers kunnen jongeren uit de buurt gezellig 
met deze activiteiten meedraaien Het Eilanden huis is 
elke dinsdag van 15.30 t/m 17.00 open voor de 
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jongeren. Deze deelname is geheel kosteloos. Ook zijn 
ouders– en/of verzorgers van harte welkom om hierbij 
een kijkje te nemen.   
 
Heeft u nog vragen of opmerkingen, dan kunt u 
contact opnemen via het onderstaande e-mailadres: 
 
Verburg@deschoor.nl 
 
Met vriendelijke groet, 

 
Medewerkers Eilandenhuis 
Stichting de Schoor 
 


