
Noordwijk, 15 oktober 2021        
  

Beste ouders/verzorgers, 

 

Ondanks de problemen waar we op De Oeverpieper mee te maken hebben, zijn we supertrots op alle 

leerlingen en het team hoe we de afgelopen periode door zijn gekomen. Er wordt plezier gemaakt 

met elkaar en er wordt hard gewerkt. We laten het programma voor de leerlingen zo goed als 

mogelijk doorgaan.  

Het zal u niet ontgaan zijn dat er veel personeelsleden ziek zijn. Hierdoor zijn we genoodzaakt om af 

en toe leerlingen thuis te laten om schoolbreed de veiligheid te kunnen waarborgen. We zijn blij als er 

invallers beschikbaar zijn, maar dat is helaas niet altijd zo. Per 1 november '21 zullen twee nieuwe 

medewerkers aan ons team worden toegevoegd: meester Bram en juf Fenna. We heten ze van harte 

welkom.  

Volgende week is het herfstvakantie, de school is een weekje dicht. Even afstand nemen. 
Maak er met elkaar een mooie week van! 

Janny Voortman 

 

 

   

Kennismakingsmiddag 
Op 10 september was de allereerste kennismakingsmiddag. Onder het genot van de heerlijke baksels 

van de kinderen en een lekker kopje koffie hebben we elkaar gesproken over het nieuwe schooljaar, 

was er tijd om rond te kijken in het lokaal en de school en alle tijd voor vragen. Wij hebben deze 

middag als een succes ervaren en willen iedereen bedanken die er was. 

 

 

Medezeggenschapsraad 

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste vader of moeder van De Oeverpieper die onze MR 

(medezeggenschapsraad) wil komen versterken. We vergaderen 6x per jaar, meestal op de 

dinsdagavond. In deze vergadering bespreken we de plannen, schoolgidsen en andere actuele zaken 

van De Oeverpieper, De Duinpieper en Het Duin. Als ouder van De Oeverpieper, vertegenwoordig je 

het belang en de mening van ‘onze’ ouders. Een belangrijke stem om te laten horen! 

Mocht je twijfelen en graag met een andere ouder willen praten om te horen wat het precies inhoudt 

en hoe dat bevalt? Laat het Caroline of Janny dan gerust weten! Aanmelden kan ook bij één van ons. 

 

 

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?  

 

 

Extra telefoonnummer voor lokaal 7 en 8 

Wilt u iemand spreken voor lokaal 7 of 8, kunt u voortaan bellen met het volgende nummer: 

0623745181. Graag wil ik u erop attenderen dat de begeleiders alleen bereikbaar zijn tussen 8.00 – 

en 8.30 uur en tussen 15.15 en 16.30 uur. Voor noodgevallen maken we uiteraard een uitzondering 

op deze tijden.  

 



 

Dag van de leraar 

Op 5 oktober was het de dag van de leraar. Naast dat alle begeleiders een cadeautje overhandigd 

kregen was er ook nog gebak! Wat een verrassing! De moeder van Sami had dit voor ons gekocht. 

Nogmaals: enorm bedankt voor de heerlijke verrassing en het mooie gebaar! 

 

 

Vacatures 

Wij hebben momenteel twee vacatures staan: 

1. Leerkracht  

2. Gedragswetenschapper 

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.  

 

 

Nieuws uit de lokalen 

 

Lokaal 1: 

Inmiddels zijn we weer een aantal weken bezig en zijn we hard aan het werk in lokaal 1. Bijna 

dagelijks zijn we, naast rekenen en taal, met groepslessen en praktische vaardigheden bezig en dit 

gaat erg goed. Zo kunnen de juffen en meesters elke dinsdag wat lekkers bestellen bij ons lokaal en 

maken we op vrijdag wat lekkers voor de hele school. Ook wordt er enthousiast meegedaan tijdens 

het koken en de lessen groen/techniek. Tussen al het harde werken door doen we graag spelletjes 

aan de groepstafel. Momenteel is het spel “Perudo” erg populair (een echte aanrader!) We zijn de 

afgelopen week begonnen met de Kinderboekenweek, met als thema ‘worden wat je wil’. Verder 

gaan we de komende tijd hard op zoek naar geschikte stageplekken voor de jongens van lokaal 1.   

 

Lokaal 3: 

Hoi allemaal! 

Afgelopen tijd hebben we onrustige weken gehad met veel verschillende juffen, meesters, een 

leerling in quarantaine en soms dagen thuis. Toch is het erg gezellig bij ons in de klas. We zijn altijd 

weer blij als we gewoon naar school kunnen al moeten we als groep soms nog wel wennen aan 

elkaar. Werkmomenten aan onze tafel zijn we goed aan het oefenen en volgende week gaan we 

werken over het thema 'worden wat je wil' met de Kinderboekenweek. Hopelijk wordt het nog niet te 

snel herfst want we spelen graag verstoppertje op het plein of in het bos.  

Groetjes, Ronald, Rayan, Julia, Tessa, meester Klaas en juf Caroline 

 

Lokaal 4: 

Lokaal 4 heeft de afgelopen periode het één en andere geleerd over insecten/kriebelbeestjes. We 

weten nu bijvoorbeeld dat bijen een dans doen om aan de andere bijen te vertellen waar ze honing 

kunnen vinden. Nu met de Kinderboekenweek lezen we niet alleen eind van de dag en met taal maar 

zelfs met rekenen. We lezen een boek over een konijn dat van alles telt: stoeptegels, duiven, auto's 

en nog veel meer. Elke laatste vrijdag van maand willen we wat gaan bakken met de kinderen deze 

keer is het cake. Dit schooljaar hebben wij op Lokaal 4 een stagiaire Joanne, zij stelt zich eventjes 

voor:  

Beste ouders en kinderen van de Oeverpieper. Voor degene die mij nog niet kennen, mijn 
naam is Joanne Schaap. Ik woon in Katwijk aan Zee en ik mag dit jaar stagelopen op de 
Oeverpieper. Ik werk als schoonheidsspecialiste en sportmasseur en ben ondertussen 
begonnen aan een nieuwe opleiding Sociaal Werk: Jeugd in Onderwijs. Naast mijn werk en 
studie doe ik aan kickboksen en karate en geef ik hier zo nu en dan les in.  
Het lokaal waar ik stageloop is lokaal 4 en ik heb het hier erg naar mijn zin! Ik vind het onwijs 
leuk om meer te leren over de leerlingen en hun gedrag en hoe het onderwijs zich hierop 
aansluit. Het aankomende jaar hoop ik dat we met z’n allen 
 er een leuk en leerzaam jaar van maken! 

http://www.oeverpieper.nl/
http://www.oeverpieper.nl/
http://www.oeverpieper.nl/


 

Lokaal 5: 

De afgelopen periode hebben we in lokaal 5 weer veel geleerd. Bij het vak wereldoriëntatie zijn we 

bezig met insecten en beestjes die in onze omgeving leven. Dit vinden de jongens erg interessant. 

Afgelopen woensdag zijn we ook in de tuin beestjes gaan zoeken om te onderzoeken. Deze week zijn 

we begonnen met het thema van de Kinderboekenweek. Het thema is worden wat je wil. Samen 

zullen we verschillende boeken lezen en het thema behandelen. Tot de herfstvakantie zal dit thema 

centraal staan in ons lokaal. Bij de gym behandelen we olympische spelen en paralympische spelen. 

Door verschillende spelvormen laten we ze kennis maken met verschillende sporten. Zitvolleybal, 

atletiek en balsporten hebben we behandeld. Na de vakantie gaan we hier nog mee verder.  

 

Lokaal 6: 

Lokaal 6 is in de afgelopen weken alweer verder gekomen in de groepsvorming. We zijn bezig met 

om de beurt praten, luisteren naar de ander en vragen stellen aan elkaar. Zo leren we elkaar steeds 

beter kennen en waarderen. Er hangt tegenwoordig een dartbord op lokaal 6, en wat een plezier 

wordt daaraan beleefd door een aantal van onze leerlingen (en meesters)! De momenten achter de 

Ipad worden daardoor steeds minder, en dat vinden wij belangrijk. Uiteraard is de achterliggende 

gedachte een rekenles en sociale omgang, want er moet bij darten veel gerekend en op elkaar 

gewacht worden. Voorlopig zijn de meesters nog het best met darten, maar de leerlingen komen 

eraan. Ook het koken gaat erg goed! We geven daarbij ook extra aandacht aan het schoonmaken na 

het koken. Veel zijn we ook bezig met de toekomst. We gaan proberen de komende tijd bezoekjes te 

brengen aan bedrijven zodat de leerling een goed beeld krijgt wat verwacht wordt als je aan het werk 

gaat. 

 

Lokaal 7: 
De rust lijkt weer teruggekeerd in lokaal 7. Na een rumoerige start met veel invallers en zieke 
begeleiders is er eindelijk weer wat rust en structuur. De afgelopen tijd hebben we met het vakgebied 
groen, de schooltuin aangepakt. We hebben met wereldoriëntatie gehad over duurzaamheid en 
statiegeld, plastic soep. Bij rekenen over geld en meten, we hebben alles in de klas gemeten van 
kinderen tot aan deuren. En in het kader van 3 oktober hebben we een geschiedenisles gehad over 
het Leids Ontzet en de overwinning op de Spanjaarden en hebben we samen hutspot gemaakt én 
gegeten. Supergezellige weken! 
 
Lokaal 8: 
In lokaal 8 hebben de leerlingen zich veel gefocust op het leren kennen van elkaar. Dit hebben we 
met veel spelvormen gedaan en vooral lekker kletsen over van alles en nog wat. Helaas moeten we 
meester Bren een poosje missen. Als vervanging hebben wij meester Marwan mogen ontvangen. 
Meester Marwan is een heel rustige begeleider waar de leerlingen al snel een goede band mee 
hebben gekregen. Meester Marwan werkt nu even fulltime op lokaal 8 maar in het dagelijks leven 
maakt hij muziek. Om de leerlingen een beetje van zijn wereld mee te geven heeft hij de leerlingen 
getrakteerd op een kleine introductie in het schrijven van muziek, de leerlingen zijn aan de slag 
gegaan met moeilijke rijmoefeningen en konden al een leuke tekst samen verzinnen. 
  

 

Kinderboekenweek 

De kinderboekenweek is van 6 t/m 17 oktober 2021. Het thema dit jaar is ‘Beroepen’. 

De boeken die horen bij deze Kinderboekenweek zijn in de aula op een speciaal podium gegeven. De 

leerlingen kunnen met de juf of meester daar naartoe om een boek uit te kiezen. Bij deze boeken 

horen ook lessen die speciaal zijn ontworpen om de kinderen nieuwsgierig te maken. 

 

 

Studiedagen 

Als team hebben we op 24 en 25 september studiedagen gehad. We hebben ons onder andere 

beziggehouden met het Ontwikkelings Perspectief Plan (OPP) en Triple-C. 

 



Herfstvakantie  

Van 18 t/m 24 oktober is het herfstvakantie!   

We zien de leerlingen graag op maandag 25 oktober terug op school. 

 

 

Schoolvakanties en Vrije dagen in schooljaar 2021-2022 

Herfstvakantie                 18 t/m 22 oktober 2021  

Studiedag                           15 november 2021  

Kerstvakantie                   24 december 2021 vanaf 12.00 uur t/m 7 januari 2022  

Studiedag         25 januari 2022  

Voorjaarsvakantie          28 februari t/m 4 maart 2022  

Studiedag                           21 maart 2022  

Studiedag                           14 april 2022  

Goede Vrijdag                  15 april 2022  

Tweede Paasdag            18 april 2022  

Meivakantie   25 april t/m 6 mei 2022  

Hemelvaart                       26 mei t/m 27 mei 2022  

Tweede Pinksterdag      6 juni 2022  

Studiedag                      7 juni 2022  

Zomervakantie                8 juli vanaf 12.00 uur t/m 19 augustus 2022 

 

 


