
NIEUWSBRIEF 

 

03 oktober 
Start Kinderboekenweek 
thema: Vriendschap 
 

05 oktober 
Dag van de leerkracht 
 

10 oktober 
Studiedag cluster 10  
leerlingen vrij! 
 

12 oktober 
Einde van de Kinderboeken-
week 
 

13 oktober 
Kledingbeurs in het MFA ge-
bouw 
 

16 oktober 
-Locatieleider afwezig i.v.m. 
studiedag 
-Afsluiting van het thema: Na-
tuur en milieuendicatie.  
-Cluster MR (locatie: Montes-
sorischool) 
 

18 oktober 
GMR 
 

22 - 26 oktober 
Herfstvakantie  
 

29 oktober 
Start thema: Wij en de wereld 
 

30 oktober 
Luizencontrole  
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AGENDA               NIEUWTJES UIT DE SCHOOL 

Kinderoefentherapie nu ook op  
OBS Delftlanden   
 
Bewegen is een favoriete bezigheid van de 
meeste kinderen. En bewegen is erg be-
langrijk voor de ontwikkeling van een kind.  
Tijdens de basisschoolperiode leren ze 
veel nieuwe vaardigheden zoals fietsen, 
zwemmen en schrijven. Bij de meeste kin-
deren gaat het aanleren hiervan vanzelf. 
Soms vinden kinderen het moeilijk om 
bepaalde activiteiten/bewegingen goed 
uit te voeren, hoe hard ze hun best ook 
doen. In dat geval kan de kinderoefenthe-
rapeut hulp bieden! En het mooie is dat 
dit nu ook op school kan! Op deze manier 
kan er contextgerichte zorg aangeboden 
worden en kan de leerkracht gemakkelijk 
worden meegenomen in de behandeling 
van het kind.   
Kinderen kunnen met o.a. de volgende 
problemen terecht: angst om te bewegen, 
schrijfproblemen, slecht evenwicht en 
achterblijvende motoriek (fietsen, vaak 
vallen, etc.) 
 

Behandelingen kinderoefentherapie wor-
den 18x per kalenderjaar vergoed vanuit 
de basisverzekering. Voor de behandelin-
gen op school werkt de kinderoefenthera-
peut volgens het Protocol Kinderoefenthe-
rapie binnen een onderwijssetting en is er 
een verwijsbrief nodig van de jeugd- / 
huisarts.  De aanmeldprocedure verloopt 
volgens dit protocol via de leerkracht en 
de IB’er. Dus bent u van mening dat uw 
kind extra hulp kan gebruiken van de kin-
deroefentherapeut, overleg dit dan met 
de leerkracht waarna de aanmeldprocedu-
re kan starten. De kinderoefentherapeut 
zal dan contact met u opnemen om een 
afspraak met u te maken. 

Indien u vragen hebt, kunt u altijd bellen / 
mailen met Jolijn Sorgdrager 
(kinderoefentherapeut).  
06-29232893 

kinder-oefentherapie@hotmail.com 

mailto:kinder-oefentherapie@hotmail.com

