
 
 

Nieuwsbrief 1 november 2021 
 
Beste ouder(s), verzorger(s), 

Personeel obs Dakpark 
Juffrouw Tamara Ortisi (leerkracht groep 5) is in de zomervakantie met zwangerschapsverlof 
gegaan. Inmiddels is zij trotse moeder van zoon Teo.  
Juffrouw Jeannette (leerkracht LAN-groep) zal de komende tijd afwezig zijn in verband met 
een hartoperatie. Wij wensen haar een spoedig herstel! 
Juffrouw Saïda Afallah (onderwijsassistent) is zwanger en werkt momenteel halve dagen bij de 
LAN-groep en de kleuters.  

Portfoliogesprekken in week 45 
Vanaf morgen worden ouder(s)/verzorger(s) met hun kind 
uitgenodigd voor het portfoliogesprek via Social Schools.  

Wij zien educatief 
partnerschap als een 
voorwaarde voor goed 
onderwijs.  

Daarom verwachten wij 
alle 
ouder(s)/verzorger(s) te 
zien tijdens deze 
gesprekken.  

 

VO-avond op 4 november 
Voor de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 hebben we donderdagavond een 
informatieavond georganiseerd. We verwachten veel ouders met hun kind op school.  

Zoals u zult begrijpen, willen we zeer voorzichtig zijn gezien de stijging van het aantal Corona-
besmettingen. Na de persconferentie op dinsdagavond weten wat de aangescherpte regels 
zullen zijn. We zullen u woensdag laten weten hoe we donderdag zullen organiseren.  

 
Renovatie Dakpark met een nieuwe huisstijl 
Vanaf het begin van dit schooljaar heeft het hele team een grote schoonmaak gehouden. We 
hebben oud materiaal afgevoerd om weer ruimte te maken.  

De school zal gedeeltelijk worden vernieuwd en de hoog noodzakelijke reparaties worden 
uitgevoerd. Samen met een binnenhuisarchitecte is een nieuwe huisstijl gekozen. De nieuwe 



 
 

kleuren van kozijnen, deuren en linoleum hebben een rustige uitstraling. De 
kleuren van ons logo komen terug op één wand per lokaal. Bij vernieuwing hoort ook 
afscheid: de kleur appeltjesgroen en donkerblauw zullen verdwijnen.  

We zullen een opsomming geven wat er in de komende tijd uitgevoerd zal gaan worden: 

• Alle ruimten in de school worden geschilderd.  
• Ook wordt in ieder geval op de begane grond het linoleum vervangen. Of het linoleum 

op de 1e verdieping ook vervangen gaat worden, is op dit moment nog niet bekend.  
• De entree en werkruimten krijgen nieuwe verlichting.  
• De droogloopmatten worden vervangen.  
• Harmonicadeur tussen groep ½ en groep 3 wordt vervangen door een wand.  
• Dezelfde deur wordt geplaatst tussen de groepen Hondjes en Katjes.  
• De ruimte naast de bibliotheek wordt de nieuwe ouderkamer.  
• De teamkamer krijgt nieuw meubilair.  
• Het hekwerk buiten wordt geschilderd.  
• De groene platen en kozijnen aan de voorzijde van het gebouw worden geschilderd.  

Deze renovatie wordt voor het grootste deel bekostigd uit het MeerjarenOnderhoudsPlan 
(MOP) van het bestuur St. BOOR. De reparaties komen ten laste van de schoolbegroting.  

Het werk zal uitgevoerd worden tijdens en na schooltijd. Wij zorgen dat de leerlingen er zo 
min mogelijk last van hebben. We maken een goede planning en zullen die ook met u als 
ouder/verzorger delen.  

Wij hopen op uw begrip. We moeten met elkaar even doorbijten, maar het resultaat zal u 
zeker aanstaan! 

Rotterdam biedt gratis peuteropvang aan 
De Rotterdamse Peuterschool, locatie Dakpark heeft een voorschools educatief programma.  

Voor gelijke kansen voor de peuters maakt de gemeente de drempel om mee te doen zo laag 
mogelijk. Onderwijswethouder Kasmi: ‘Ouders kunnen de peutergroep nu uitproberen zonder 
dat ze ergens aan vast zitten of iets verplicht zijn. We willen dat alle peuters een goede start 
maken op de basisschool.’ 

Ook gratis uren na uitproberen 

Ouders kunnen een peutergroep gratis en vrijblijvend uitproberen in de periode tussen 30 
augustus en 31 december 2021. Voor ouders die na de vier weken gebruik willen blijven 
maken van de peutergroep stelt de gemeente extra gratis uren beschikbaar. Voor ouders met 
schuldhulpverlening zijn alle opvanguren gratis. 

Doordat ouders hun peuters niet naar de peutergroep brengen, stijgt het aantal kinderen dat 
zonder deelname aan een voorschools educatief programma de basisschool instroomt. Dit 
vergroot het risico op ontwikkelingsachterstand en kansenongelijkheid. 

 



 
 

Wij stellen voor: Mohammed Gallouri Wijkteam BoTu.  
Onze school valt onder het Wijkteam van BospolderTussendijken 
(BoTu). Mohammed Gallouri is onze SchoolContactPersoon. Hij geeft 
een opsomming van de positieve ondersteuning die de wijkteams 
kunnen bieden aan de inwoners van BoTu: 

Wijkteams 
  
• zijn er voor alle Rotterdammers van 0 tot 100 jaar  
• maken de omslag van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’  
• zijn als één team breed inzetbaar voor enkelvoudige, complexe en/of 

intensieve hulpvragen op meerdere leefgebieden   
• ondersteunen Rotterdammers zo licht/kort als mogelijk en zo 

zwaar/lang als nodig  
• leveren zelf ondersteuning en zorg en combineren dit waar nodig en 

mogelijk met (in)formele ondersteuning en hulp vanuit het wijknetwerk   
• leiden de Rotterdammer zo nodig toe naar aanvullende specialistische zorg   
• doen dit binnen de professionele kaders, in de wijk, want zorg is dichtbij georganiseerd   
• richten zich in de ondersteuning op het versterken van de zelfredzaamheid  
• brengen met en voor de Rotterdammers de eigen kracht en het eigen netwerk in kaart   
• kijken met een brede blik naar zorgen en kansen op alle leefgebieden   
• gaan aan de slag met 1 gezin, 1 plan en 1 regisseur en maken bindende afspraken met alle 

professionals en organisaties die een bijdrage leveren  
• werken outreachend: investeren actief in het wijknetwerk en benutten dit netwerk  
• gaan er op af, zijn er vroeg bij, pakken door en zetten tijdig juiste zorg in   
• houden vinger aan de pols en houden zicht op het effect van de geboden ondersteuning en zorg  
• maken binnen de noodzakelijke inzet kostenbewuste keuzes 
• versterken de zelfredzaamheid en eigen kracht van Rotterdammers  
• werken aan duurzame oplossingen in de ondersteuning en de wijk.  
 
M. Gallouri 
Jeugd en Gezinscoach Wijkteam Bospolder Tussendijken 
Wijkteammedewerker ketenpartner 
Gemeente Rotterdam Maatschappelijke Ontwikkeling 
Website www.rotterdam.nl  Tel.nummer 0641493966 
 
 

Belangrijke data 
4 november  Voorlichting VO Ouder(s)/verzorger(s) en 

leerlingen van groep 6,7,8 
8-12 november 
 

Portfoliogesprekken Alle leerlingen met 
ouder(s)/verzorger(s) 

13 november  Aankomst Sinterklaas in Nld.   
24 november  Leerlingen zetten hun schoen Alle leerlingen 
3 december Sinterklaasviering, leerlingen om 12.30 

uur vrij 
Alle leerlingen 

 


