
 
 

Nieuwsbrief 8 oktober 
 

Beste ouder(s), verzorger(s), 

Naast leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel hebben wij in school meerdere 

specialisten werken. Deze week de kennismaking met Bart. Hij is op donderdag op school en 

werkt met de leerlingen in het speellokaal.  

Bart Roorda, oefentherapeut 

 

 

 

 

 

 

Afwezigheid/ziekte leerkracht 
Wanneer een leerkracht afwezig is door ziekte of verlof afwezig, zullen wij vervanging 

proberen te regelen. Door het tekort aan leerkrachten is dit niet altijd mogelijk.  

Zonder vervanging wordt de eerste dag de groep verdeeld. De leerlingen weten naar welke 

klas ze gaan en nemen hun eigen werk mee.  

Vanaf dag 2 zullen wij u informeren over de maatregelen die we hebben getroffen om de 

leerlingen op te vangen.  

Ik ben Bart Roorda, als kinderoefentherapeut werkzaam op obs Dakpark. Vanuit de praktijk Cure plus 

zijn wij als oefentherapeuten werkzaam op verschillende scholen in en rondom Rotterdam.  

Als kinderoefentherapeut behandel ik kinderen met motorische problemen wanneer deze een 

negatieve invloed hebben op hun functioneren. Binnen school zijn dat vaak problemen met schoolse 

vaardigheden zoals gymmen, buitenspelen, knutselen en de ontwikkeling van de schrijfmotoriek.  

 

Al vanaf zeer jonge leeftijd leren kinderen door middel van bewegen. Een kind dat goed beweegt en 

hier geen problemen in ondervindt, zit vaak lekker in zijn of haar vel en kan zich ook op andere 

gebieden goed ontwikkelen. Problemen binnen het motorisch functioneren kunnen een negatieve 

invloed hebben of gebied van cognitie en de sociaal/ emotionele ontwikkeling van het kind. Door 

problemen binnen de motoriek al vroeg te signaleren en te behandelen, wil ik kinderen helpen om zich 

zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen.  

  

Mocht u vragen hebben over de motorische ontwikkeling van uw kind, dan kunt u contact met mij 

opnemen. Dit mag via de intern begeleider van de school maar u kunt ook mailen naar: 

b.roorda@cureplus.nl 

 

 

 

 

 

 



 
 

Kinderboekenweek  
De kinderboekenweek is voor een school altijd een belangrijke week. Want lezen is 

ongelooflijk belangrijk voor de ontwikkeling van de kinderen.  

Dit jaar is het thema Worden wat je wil. 

Dit jaar hebben we een vol programma: woensdag was de openingsdag en heeft het team 

een grappig toneelstuk opgevoerd waarbij alle leerkrachten een bepaald beroep uitbeelden. 

Aan het begin van elke dag wordt aan alle leerlingen én peuters voorgelezen, door steeds 

verschillende personen. Elke leerkracht komt aan de beurt en er zijn ook bekende 

Nederlanders uitgenodigd om te komen. Maandag is de voetballer Nathan Rutjes te gast! 

Maandag gaan we met de leerlingen van groep 4 t/m 8 naar de mooiste kinderboekenwinkel 
van Rotterdam: De Kleine Kapitein aan de Botersloot 173 (www.kinderboekpost.nl). 
Alle leerlingen mogen daar zelf een boek uitkiezen. De boeken worden door de school 
aangeschaft en we hopen dat veel leerlingen hierdoor meer gaan lezen.  
 
Ouder(s), verzorger(s),  
We kunnen uw hulp gebruiken om bij de kinderen meer leesplezier te ontwikkelen.  
Stimuleer bijvoorbeeld dat je kind een boek pakt in plaats van een telefoon of tablet.  
Elke avond voor het slapengaan een verhaal voorlezen voor je kind helpt zeker!  
 

Taco Bakker stelt zich voor 
 

Misschien heeft u me al eens zien lopen door de school, de 
hoogste tijd dus om mij voor te stellen. Mijn naam 
is Taco Bakker en ik werk sinds dit schooljaar op obs Dakpark.  
 
Ik sta niet als meester voor een vaste groep, maar werk steeds 
met verschillende groepjes kinderen. Ik geef kinderen 
bijvoorbeeld extra uitleg, help ze met oefenen, daag ze uit met 
lastige opdrachten of werk aan hun zelfvertrouwen. Het kan zijn 
dat ik ook al met uw kind heb gewerkt.   
 
Ik ben op woensdag, donderdag en vrijdag op het Dakpark. Op 
maandag en dinsdag werk ik voor de Pabo van de Hogeschool 

Rotterdam. Hiervoor heb ik gewerkt als leerkracht op verschillende Rotterdamse 
basisscholen.   

Als ik niet werk, ben ik thuis bij mijn gezin in Rotterdam. Mijn jongste zoon zit in groep 8 en 
mijn oudste zoon zit al op het voortgezet onderwijs.   

Heeft u vragen of wilt u meer weten over wat ik precies doe, spreek me dan gerust aan.   

Groet,  

Taco Bakker   



 
 

Social media / Netflix 16+ 
 

We zijn geschrokken toen wij merkten dat leerlingen naar series 

kijken die een kijkwijzer hebben van 16 jaar en ouder (16+).   

 

Wij maken ons zorgen over de effecten die social media en 

dergelijke series kunnen hebben op de leerlingen.  

Ook hier hebben wij uw hulp nodig: Wees u alstublieft bewust 

van gevaren van het internet. De kijkwijzer is niet voor niets!  

Vandaag stond in De Telegraaf een artikel over de kwalijke 

gevolgen.  

  

We zullen u in de toekomst via een bijeenkomst vertellen hoe de ouders bepaalde sites en 

programma’s kunnen afschermen zodat de kinderen alleen informatie en films kunnen vinden 

die bestemd zijn voor hen.  

 

Studiedagen op donderdag 14 en vrijdag 15 oktober 
Volgende week heeft het team twee studiedagen.  

We hebben een vol programma:  

• we gaan de resultaten analyseren van de sociaal-emotionele vorming van de 

leerlingen via het systeem Zien!  

• we krijgen training op het gebied van Woordenschat via een specialist van LOGO3000.  

• We gaan de verslaglegging in het LeerlingVolgSysteem ParnasSys optimaliseren.  

• En we worden via een expert in taal, spraak en gehoor van Auris geïnformeerd over 

TOS (TaalOntwikkelingStoornis).  

 

Herfstvakantie 16 t/m 24 oktober 
  

 

 

 

 


