
 
 

Nieuwsbrief 24 september 
 

Beste ouder(s), verzorger(s), 

Het team van obs Dakpark is uitgebreid met een aantal nieuwe medewerkers. We zullen hen aan u 
voorstellen. We starten met de intern begeleider Sanne.  

Intern Begeleider Sanne van Halderen 
 

Beste ouders en verzorgers, 
Mijn naam is Sanne van Halderen. Ik woon samen met mijn gezin in Delft, 
maar ik heb mijn hart verloren aan het onderwijs in Rotterdam. De 
afgelopen jaren heb ik gewerkt als leerkracht, coördinator 
hoogbegaafdheid, begeleider van (startende) leerkrachten én was ik 
student aan de masteropleiding Pedagogiek.  
 
Sinds dit schooljaar ben ik werkzaam als intern begeleider op het 
Dakpark. De afgelopen weken ben ik zeer welkom ontvangen door 

leerkrachten, ouders en leerlingen. Tot en met de kerst is juf Arwen één dag per week op school om 
de begeleiding goed over te dragen en te ondersteunen in de werkzaamheden. Ik zal ’s ochtends 
regelmatig buiten staan om iedereen te verwelkomen en om kennis met u te maken. 
  
Versoepelingen i.v.m. corona 
De 1,5 meter regel komt vanaf volgende week te vervallen. Vanaf maandag zijn de ouders/verzorgers 
weer welkom op school.  
De kleuters zijn heel zelfstandig en zijn gewend om zelf hun jas uit te trekken en hun tas op te 
bergen. Dus het verzoek om hen niet te helpen: “Leer het mij zelf doen”.  
De school start weer als vanouds om 08.20 uur. Wanneer u de bel hoort, kunnen de leerlingen naar 
binnen. De deur van het klaslokaal gaat om 08.30 uur dicht.  

De kinderen van de peuterschool starten om 08.15 uur. De peuters zijn nog jong en klein, dus geef 
hen voorrang. 

Te laat? 
Wij hebben gemerkt dat te veel leerlingen pas na 08.30 uur op school komen, dus te laat zijn.  
Het is voor de start van de dag belangrijk dat alle leerlingen in de klas zijn. De leerkracht begint met 
de instructie en wordt door de leerlingen die te laat komen teveel gestoord.  
 
We starten volgende week met een ludieke actie om te zorgen dat alle leerlingen op tijd op school 
zijn. We gaan het positieve gedrag belonen wanneer alle leerlingen in de groep op tijd zijn. 
 
Einde schooldag? 
De leerkrachten gaan aan het einde van de schooldag naar de binnentuin. 
Wij willen u verzoeken om pas op het plein te komen wanneer de bel is afgegaan.  
Wij hebben deze regel omdat de leerkracht het overzicht moet kunnen houden over de leerlingen.  
Wanneer (jonge) kinderen hun ouders zien, willen ze snel naar hen toe en raken de leerkrachten het 
overzicht kwijt.  



 
 

 
 
Peuter/ kleuterinloop (spelinloop) 
De afgelopen lange periode hebben we erg de peuter / kleuter inloop op de vrijdagochtend gemist.  
We gaan daar volgende week weer mee starten. Hebt u een peuter in de peuterspeelzaal, dan zullen 
de leidsters u hierover informeren. 
 
Gebruik Social Schools 
Alle communicatie met de ouders en verzorgers verloopt via Social Schools. Wij hebben met elkaar 
afgesproken dat wij tot uiterlijk 18.00 uur berichten zullen versturen. 

De leerkrachten zijn gedurende de schooldag niet bereikbaar voor berichten op Social Schools. 
Wanneer u iets wilt doorgeven wat de leerkracht moet weten, zoals bijvoorbeeld het ophalen van uw 
kind, dan kunt u dit telefonisch doorgeven.   

Telefoons op school 
We hebben als regel op school dat leerlingen géén telefoon gebruiken. De telefoon wordt ingeleverd 
bij de leerkracht en aan het einde van de dag krijgt de leerling de telefoon weer terug.  

Wanneer leerlingen deze regel verbreken, wordt de telefoon naar de directie gebracht. Ouder en 
kind kunnen dan de telefoon ophalen.  

Traktaties 
Het is deze week Lekker Fit! week. Het is belangrijk voor onze gezondheid om niet teveel suikers te 
eten. Daarom nogmaals het verzoek: graag gezonde traktaties zoals fruit en groente meegeven 
wanneer uw kind jarig is.  
Het team is hier ook blij mee!  
 

 
We wensen u een fijne week,  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Josje Boshoff 

 


