
 
 

Noordwijk, 29 april 2021 

 

Beste ouders/verzorgers, 

Zo vlak voor de meivakantie ontvangt u de Nieuwsbrief om op de hoogte te zijn van de laatste 

nieuwtjes. Met name wil ik u wijzen op De Oeverpieper-film, de stukjes uit de lokalen en het 

rooster van de schoolvakanties/vrije dagen, ook voor het volgende schooljaar 2021-2022. 

Veel leesplezier en een heel goede vakantie toegewenst!                   

 

Janny Voortman 

 

 

Corona 

Het coronatijdperk duurt nog even voort... We hebben nog volop te dealen met de gevolgen 

ten aanzien van corona. Op school blijven we zoveel mogelijk in onze eigen bubbel en blijven 

we thuis bij klachten. Sinds 1 maart mochten we gelukkig ook de vso-leerlingen weer 

ontvangen op De Oeverpieper; we zijn weer compleet. 

 

Nationaal Programma Onderwijs 

De overheid stelt gelden beschikbaar om de opgelopen achterstanden bij de leerlingen ten 

gevolge van corona (lock-down/afstandsonderwijs) weg te werken. Mocht u zelf opvallende 

zaken bemerkt hebben bij uw kind, laat het ons weten. Deze zaken nemen we mee in onze 

bevindingen (observaties en toetsuitslagen) en zullen een plan opstellen voor het zogenaamde  

NPO. 

 

Schoolarts 

In juni zal de schoolarts op De Oeverpieper langskomen om een aantal kinderen te 

onderzoeken. De schoolarts zal zelf contact met u opnemen voor een datum en tijdstip als uw 

kind dit jaar aan de beurt is.  

 

Babynieuws 

Lisa is op 21 maart bevallen van zoon Finn. We wensen haar en haar partner veel geluk toe 

met hun prachtige zoon. Naar verwachting komt Lisa in de laatste week voor de zomervakantie 

terug om te werken. 

 

Afscheid 

Marieke R. (zij-instromer) zal na de meivakantie (na haar bevallingsverlof) gaan starten op 

een andere school binnen Resonans. We wensen haar veel succes toe! 

Jenette (administratief medewerker) zal De Oeverpieper per 1 juni verlaten. Zij heeft bij een 

andere instantie een baan gevonden die goed past bij de opleiding die zij volgt. We wensen 

ook haar veel succes toe! 



Vacatures 

Wij hebben momenteel drie vacatures openstaan: 

1. Leerkracht 

2. Gedragswetenschapper 

3. Managementassistente 

Voor een uitgebreide omschrijving verwijs ik u naar de website www.oeverpieper.nl 

Kennen jullie iemand die past bij één van deze vacatures? Neem contact op met Janny! 

 

Film 

De film die onlangs gemaakt is over De Oeverpieper is te bewonderen via de volgende link: 

https://www.oeverpieper.nl/maak-kennis-met-de-oeverpieper 

We willen met name Thijs en zijn moeder enorm bedanken voor hun grote bijdrage! 

 

Studiedagen 

We hebben de afgelopen tijd een aantal studiedagen gehad. Graag laat ik u weten waar we 

zoal als team mee bezig zijn geweest: 

• Directe Instructie Model (DIM). Op De Oeverpieper werken we met DIM om zo goed 

mogelijk les te geven. Bij elke les worden de volgende stappen genomen: 

o Terugblik op de vorige les en oriëntatie op het onderwerp 

o Presentatie en uitleg van de lesstof 

o Begeleid ‘inoefenen’ van het aangeleerde 

o Zelfstandige verwerking, met eventueel een verlengde instructie voor de leerlingen 

die nog moeite hebben met de lesstof 

o Afronding, met een terugblik  

• Sensorische Integratie (SI). Sensorische integratie is het hele proces van informatie 

opnemen uit de buitenwereld, selecteren, verschillende stukjes informatie aan elkaar 

koppelen en daarna op de juiste manier reageren. We zien op De Oeverpieper regelmatig 

leerlingen die moeite hebben met prikkelverwerking.  

• ZIEN! is een middel om inzichtelijk te maken hoe de leerlingen zich op sociaal-emotioneel 

gebied ontwikkelen en geeft op basis van een analyse van observaties concrete doelen en 

handelingssuggesties. Zien! geeft inzicht in de eventuele ondersteuningsvragen en helpt 

leerkrachten het gedrag van kinderen beter te begrijpen. 

• Stemgebruik. 

• Rapporteren aan de hand van doelen. 

• Triple-C: Triple-C is een visie en een methodiek voor de begeleiding en behandeling van 

mensen met een (verstandelijke) beperking, die daarnaast gedragsproblemen of 

psychische problemen hebben. De drie C’s van Triple-C staan voor Cliënt, Coach en 

Competentie. Coaches (begeleiders) ondersteunen cliënten door op basis van een 

onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie samen competenties op te bouwen. 

 

  

http://www.oeverpieper.nl/
https://www.oeverpieper.nl/maak-kennis-met-de-oeverpieper


Nieuws uit de lokalen 

 

Lokaal 1 

We waren weer blij om de jongens op school te mogen ontvangen. Naast dat we veel lachen 

met elkaar wordt er hard gewerkt aan de doelen. 

Terwijl Lisa van haar verlof geniet en haar zoontje, 

heeft Renske de onderwijstaken van Lisa 

overgenomen voor lokaal 1. We hebben namens 

het lokaal met de jongens wat moois gemaakt voor 

het zoontje van juf Lisa. Ook is de stage weer 

verder gegaan voor Brian bij Boshy paling.  Maaike 

(stagiaire) kon op de woensdag en donderdag ook 

weer komen om met de jongens te werken, zij geeft de rekeninstructie.  

 

Lokaal 3a 

Dag allemaal, 

Hierbij een update vanuit lokaal 3a. Sinds februari zit Milan als nieuwe leerling bij ons in het 

lokaal. Omdat de groep te groot werd, werken we in twee aparte lokalen (3a en 3b). In lokaal 

3a beginnen we steeds meer gewend te raken aan elkaar en ook Milan heeft zijn draai goed 

gevonden. 

Werkmomenten gaan steeds beter en zelfs als de juf van Caroline van de Hogeschool 

langskomt, kunnen wij goed laten zien wat we al kunnen. Meester Klaas had last van zijn knie 

maar ook dit gaat steeds beter, al kan hij tikkertje nog niet van ons winnen. Maar dat houden 

we graag zo 🙂. 

Straks alweer vakantie maar daarna hopen we dat het weer zo mooi blijft zodat we lekker 

veel buiten kunnen zijn!  

Fijne vakantie! 

 

Lokaal 3 b 

In lokaal 3b zijn de we de laatste weken 

bezig geweest met het thema lente. Onder 

andere hebben we geleerd over de jonge 

dieren. Het leuke is dat we sommige jonge 

dieren zien zwemmen in de vijver bij school 

zoals jonge gansjes en meerkoetkuikentjes. 

De jongens van 3b zijn blij dat we weer 

mogen gymmen en judoën. Sinds vorige 

week judoën we samen met lokaal 7. Dat is 

gezellig met elkaar. 

Met Pasen en voor koningsdag hadden we 

een speurtocht door de wijk gelopen. De 

jongens deden het super goed, want ze hebben "de schat" gevonden! 

Na de meivakantie gaan we zaadjes planten, hopelijk hebben we dan over een tijdje ons eigen 

moestuintje.  

Fijne vakantie toegewenst!  



Lokaal 5 

In lokaal 5 zijn wij de afgelopen periode bezig geweest 

met de thema`s lente en Koningsdag. 

Naast het bespreken van de thema`s hebben de leerlingen 

verschillende tekeningen gemaakt. De tekeningen hebben 

we uitgeknipt om het lokaal mee te versieren.  

Er moet naast al het knutselen natuurlijk ook hard gewerkt 

worden. Zo zijn de leerlingen bezig om een klokkijk-

diploma te halen en bij judo krijgen ze binnenkort hun 

examen voor de gele band. 

We oefenen op woensdag met zelfstandig werken en dit 

gaat erg goed. De leerlingen vinden het ook leuk om te 

doen en leren om zelf te werken aan hun tafel. 

Fijne vakantie  

 

Lokaal 6 

Lokaal 6 is eindelijk weer compleet. Gerrit, Renske, Stan en Roelof zijn hier erg blij mee. Wij 

werken deze periode zowel klassikaal als individueel. Tijdens de klassikale lessen wordt er 

veel gewerkt aan het luisteren naar elkaar. Tijdens de individuele instructies wordt er hard 

gewerkt aan de taal- en rekenvaardigheden. Tijdens de werkrondes wordt er veel aandacht 

besteed aan het leren gebruik te maken van hulpmiddelen. Meester Stan geeft tijdens sociale 

vaardigheden (seksuele vorming) op de donderdag les, waaronder deze weken grenzen 

aangeven aan de beurt was. Hier hebben we casussen/stellingen gebruikt en video ‘s van 

Dokter Corrie gekeken.   

Afgelopen periode is er veel getoetst in lokaal 6. Tijdens praktijkvakken zoals judo en groen 

werken wij aan het vertrouwen in elkaar. Samenwerken staat deze periode centraal tijdens 

de gym.  Wij hopen dat het zwemmen ook weer snel gaat starten. Een hele fijne vakantie 

toegewenst van ons! 

 

 

Lokaal 7 

Wij van lokaal 7, zijn tijdens het vak groen bezig geweest met 

het kweken van groentes. 

We hebben zaadjes in de grond gestopt van worteltjes, snijbiet, 

kropsla, tomaten, broccoli en bloemkool. 

Met zon en water zijn deze zaadjes mooi opgekomen en 

inmiddels zijn ze zo groot geworden. Prachtig resultaat! 

  

Lokaal 8 

In lokaal 8 zijn de leerlingen de afgelopen periode veel creatief bezig geweest. De leerlingen 

hebben tijdens een les een ontwerp gemaakt waar zij een eitje van de eerste verdieping 

konden laten vallen zonder stuk te gaan, een leerling heeft een grote online klassenquiz 

gemaakt, de leerlingen zijn bijna klaar met het maken van hun zelfontworpen vogelhuisjes en 

hebben ook nog de tijd gevonden om te starten met het opkweken van een eigen moestuin. 

 



Ziekmelden 

Als uw kind om een geldige reden moet verzuimen, dient u dit tussen 8.00 en 8.30 uur 

telefonisch aan ons te melden. Telefoonnummer van de school is: 06-12457370. Vergeet u, 

indien van toepassing, ook niet het vervoer af te bellen? 

 

Meivakantie 

De meivakantie staat voor de deur!   

We wensen jullie een fijne en gezellige vakantie toe, waar iedereen weer even bij kan tanken.  

We zien uw kind op 17 mei graag weer op school.  

 

Schoolvakanties en vrije dagen in schooljaar 2020-2021 

Meivakantie: maandag 3 mei t/m vrijdag 14 mei 2021 

Tweede Pinksterdag: maandag 24 mei 2021 

Studiedag: 30 juni 2021 

Zomervakantie: Vrijdag 16 juli 2021 vanaf 12.00 uur t/m vrijdag 27 augustus 2021 

 

Schoolvakanties en vrije dagen in schooljaar 2021-2022 

Studiedag: donderdag 23 september 2021 

Studiedag: vrijdag 24 september 2021 

Herfstvakantie: maandag 18 t/m vrijdag 22 oktober 2021 

Studiedag: maandag 15 november 2021 

Kerstvakantie: vrijdag 24 december 2021 om 12.00 uur t/m vrijdag 7 januari 2022 

Studiedag: dinsdag 25 januari 2022 

Voorjaarsvakantie: maandag 28 februari 2022 t/m vrijdag 4 maart 2022 

Studiedag: maandag 21 maart 2022 

Studiedag: donderdag 14 april 2022 

Goede vrijdag: vrijdag 15 april 2022 

Tweede Paasdag: maandag 18 april 2022 

Meivakantie: maandag 25 april 2022 t/m 6 mei 2022 

Hemelvaartsdag: donderdag 26 mei 2022 

Dag na hemelvaart: vrijdag 27 mei 2022 

Tweede Pinksterdag: maandag 6 juni 2022 

Studiedag: dinsdag 7 juni 2022 

Zomervakantie: vrijdag 8 juli 2022 om 12.00 uur t/m vrijdag 19 augustus 2022 

 

 

 

 

 

 


