Welkom bij
Hollandsche roem
& Make at home
Veranderingen bij Hollandsche roem. Johan en Monica openen een
kaas- en delicatessenwinkel in Gorinchem. Vandaar dat Johan vanaf
1 juli niet meer in de winkel op winkelcentrum de Olm staat. Hij
gaat bij ‘Savourer, met volle teugen genieten’, aan de slag.
Vanaf 1 juni a.s. komt Thea bij ons in dienst. Zij wordt, naast
Monica en Gerdien, het vertrouwde gezicht bij Hollandsche roem
& Make at home.

Voor wie het nog niet weet:

Hollandsche roem & Make at home is een winkel vol heerlijkhe-

den: een breed assortiment kazen met alles wat erbij hoort, vers
gebrande noten en wijnen. Je koopt er olijfolie en azijn in verschillende smaken met bijbehorende pasta’s. Maar ook voor ‘echt
molenaarsmeel’ ben je hier aan het goede adres. Bak je eigen brood
of cake met een van de lekkere mixen, of gebruik je eigen recept
met los meel en bloem, in verschillende soorten in het assortiment
aanwezig.
Ben je op zoek naar een cadeautje, maar weet je even niet wat? Ga
naar Hollandsche roem & Make at home, succes verzekerd!
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0180 - 52 10 53
www.hollandscheroem.nl | www.makeathome.nl
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“Yes! Ik kan het wel!”
Het is voor een kind zwaar als het op de basisschool met bepaalde
lessen maar niet wil lukken. Het raakt steeds verder achter, krijgt een
negatief zelfbeeld en denkt uiteindelijk: “Ik kan het toch niet.”
Met de hulp die Janneke Bakker vanuit de LeeRTrein geeft, roept datzelfde kind straks: “Yes, Ik kan het wel!”
Janneke: “Soms pakt een kind de lesstof niet goed op of zijn er
hiaten ontstaan. Extra uitleg en oefening kunnen dan helpen. Op
school is daar niet altijd ruimte voor. Na een traject van de LeeRTrein, waarin de leerstof aansluit bij de schoolmethode, uitgebreid

met specifieke oefeningen, materialen en huiswerk, kan de leerling
weer aansluiten bij de groep”.
De remedial teaching is ook gericht op kinderen met dyslexie en
dyscalculie, waarbij ze op een aangepaste manier oefenen en leren
omgaan met hun mogelijkheden.
Een ander traject van de LeeRTrein is preteaching. “Elke week
bespreek ik vooraf de lesstof die op school wordt aangeboden.
Het kind denkt in de klas: “Oh ja, dat weet ik al!”, en dat heeft een
positief effect op het zelfvertrouwen en de resultaten”.
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