
 
 

 

Noordwijk, 22 april 2022        

  

Beste ouders/verzorgers, 

 

Allereerst wil ik u met trots vertellen dat we een voldoende hebben gekregen van de Inspectie van 

het Onderwijs! Het is nu gezellig druk op school: de schoolreisjes liggen vers in het geheugen (of zijn 

nog bezig), twee (vaste) uitzendkrachten zijn vandaag voor het laatst én de meivakantie begint! 

Twee weken lang is de school gesloten. Maak er met elkaar een mooie tijd van! We hopen alle 

kinderen op maandag 9 mei weer te ontmoeten. 

 

Janny Voortman 

 

Inspectie van het Onderwijs 

Op 16 maart 2022 kregen we bezoek op school van twee inspecteurs van het Onderwijs. Na een dag 

van gesprekken, bezoeken aan de lokalen en heel veel administratie doorgewerkt te hebben, kwamen 

ze tot de conclusie dat de kwaliteit van het onderwijs voldoende is. De nauwe samenwerking tussen 

onderwijs- en zorgmensen zorgt ervoor dat leerlingen zich veilig voelen. Op de school heerst een 

rustig en veilig werk- en leerklimaat. De school heeft zicht op de onderwijs- en 

ondersteuningsbehoeften van de leerlingen en stemt het onderwijs daarop af.  

Er zijn ook zaken die verbetering behoeven en daar zullen we uiteraard de komende tijd aan gaan 

werken.  

Binnenkort zal het bewuste rapport verschijnen op de website van de inspectie en op 

www.oeverpieper.nl   

 

Tevredenheidsonderzoek 

Als het goed is, heeft u als ouder een verzoek gekregen om het tevredenheidsonderzoek in te vullen. 

Mocht u dat nog niet gedaan hebben, zou u dat alsnog willen doen? Het is voor De Oeverpieper erg 

belangrijk om uw mening te horen waar u blij mee bent en wat u graag anders ziet. Alvast bedankt! 

 

Medezeggenschapsraad (MR) 

Er zijn veranderingen in de bezetting van de MR namens De Oeverpieper.  Dennis Sip zit namens het 

team van De Oeverpieper in de MR en Wilma Morsman zit namens de ouders in de MR. De afgelopen 

bijeenkomst kwam naar voren dat het mailadres niet goed werkt.  Mocht u iets gestuurd hebben en 

niets vernomen hebben wilt u dit ons dan laten weten? Ook andere vragen en/of opmerkingen kunt u 

sturen naar dsip@resonansonderwijs.nl.  

Voor De Oeverpieper zijn de volgende stukken behandeld:    

• Tussenrapportage jaarplan  

• Jaarkalender schooljaar 2022 - 2023  

• Hoe het de afgelopen periode is gegaan met betrekking tot corona en het tekort aan 

onderwijspersoneel?  

Mocht u meer informatie over de MR willen, kunt u dit vinden op de website.  

 

Wilma Morsman 

Hallo allemaal, mijn naam is Wilma. Ik ben de moeder van Rayan uit lokaal 3. In het dagelijks leven 

ben ik banketbakker. Als wij vrij zijn vindt u ons vaak buiten en nu het weer kan ook in musea. Rayan 

heeft na veel omwegen zijn plekje gevonden op De Oeverpieper, wat bij hem maar ook bij ons veel 

rust geeft. Hij vindt zijn klas en de leerstof erg leuk en gaat echt met plezier naar school. Ik zit sinds 



januari 2021 in de MR wat erg leuk en interessant is. Op naar nog mooie maanden tot de grote 

vakantie! 

 

Judo 

Op 22 en 29 juni worden de judo-examens afgenomen. Er is 

het laatste jaar hard getraind en er is veel geleerd op het 

gebied van grenzen aangeven en het vertrouwen hebben in 

elkaar. Er mag bij de examens weer publiek aanwezig zijn! 

Houd de datum vast vrij! Er mogen maximaal twee 

volwassenen per kind komen kijken.  

De ouders/verzorgers krijgen binnenkort een uitnodiging 

hiervoor.      

       

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? 

 

 

Nieuws uit de lokalen 

 

Lokaal 1: 

De afgelopen weken is er weer hard gewerkt in lokaal 1. Er wordt de laatste tijd meer in groepjes 

gewerkt en dit gaat erg goed. Ook gaan de leerlingen steeds meer stagelopen en doen dit met 

plezier. Tijdens de gymlessen hebben de leerlingen les aan elkaar gegeven met veel enthousiasme. 

Bij het vak ‘interne stage’ maken we vaak wat lekkers voor het personeel van De Oeverpieper, wat 

erg gewaardeerd wordt. De laatste tijd is meester Marwan aanwezig in lokaal 1 en dit is erg gezellig. 

21 april gaan we op schoolreis naar Walibi en kijken hier erg naar uit. Voor de meeste jongens het 

laatste schooljaar, we hopen er een mooie laatste periode van te maken! 

 

Lokaal 3: 

Deze periode de rekentoetsen gemaakt, allemaal erg goed gedaan en hard aan gewerkt! Nu komen 

de taaltoetsen eraan. Schoolreisje is unaniem gekozen door de leerlingen, we gaan opkikkeren in 

Duinrell. Ook gaan we daar zwemmen, dus het wordt een hele belevenis. De leerlingen (en wij 

uiteraard) hebben er in ieder geval veel zin in en strepen de dagen af. We zijn onlangs ook gestart 

met kookles op de donderdagochtend. Alle leerlingen hebben iets gekozen wat ze graag willen 

maken, en elke week nemen we dan één recept. De leerlingen maken zelf het boodschappenlijstje en 

doen de boodschappen. Zo is het tevens ook een leuke taal/rekenles. We zijn begonnen met wraps, 

was erg lekker! Voor de volgende keer staan zelfgemaakte pizza’s op het programma.  

 

Lokaal 4: 

Hallo allemaal, 

Op dit moment leren we in het lokaal veel over de lente. Onder andere over bloemen, de vogels en 

wat er allemaal leeft in de sloot. Voor Pasen hebben we een speurtocht gelopen en als beloning had 

de Paashaas lekkere chocolade-eitjes voor ons. 

Komende weken mogen de leerlingen elkaar lesgeven tijdens de gym, onder begeleiding van onze 

gymleraar natuurlijk! Dinsdag zijn we op schoolreisje geweest naar Linnaeushof. Juf Geertje was ook 

met ons mee zij reed ons naar Bennebroek. We hebben tussen de middag patat gegeten, dat 

smaakte goed na al dat spelen. 

 
Lokaal 5: 
Afgelopen tijd hebben we veel buiten kunnen spelen door het lekkere weer. De leerlingen hebben 

gevoetbald en in het zand gespeeld. Met de gym hebben de leerlingen hun eigen gymles gemaakt. 

De eerste les is gegeven. Na de vakantie volgen de andere lessen. Tijdens de rekenlessen zijn we aan 



het werk met lengtes. Leerlingen kijken hierbij naar wat is er groter dan 1 meter of 5 meter. De 

leerlingen vinden dit interessant en zijn hiermee hard aan het werk.   

De leerlingen zijn afgelopen weken door de leerkracht getoetst op rekenen en taal. Alle leerlingen 

hebben mooie stappen gemaakt. Ze waren allemaal trots dat ze de toetsen goed gemaakt hadden. 

We zijn ook begonnen met lente kriebels.   

Met Pasen hebben de leerlingen een leuk paasmandje geknutseld. Voor Moederdag hebben de 

leerlingen ook wat gemaakt, maar wat is nog een verrassing.  Daarnaast zijn we als lokaal aan het 

knippen en plakken met cubeecrafts. We hebben er gezamenlijk al meer dan 20 gemaakt.   

We zijn erg blij dat op woensdag en donderdag stagiaire juf Jeanick ons helpt op het lokaal.  

 

Lokaal 6: 

We zijn met lokaal 6 op bezoek geweest bij de boot in IJmuiden, waar de vader van Giovanny werkt. 

Hier hebben de jongens een rondleiding gekregen. Ze mochten overal kijken en zelfs op de stoel van 

de kapitein zitten. Met de lunch werden ze verwend door de kok aan boord. Het was heel gaaf om 

een inkijkje te krijgen op zo'n enorm schip. Verder moeten we meester Roelof missen, maar hiervoor 

in de plaats staat meester Tom tijdelijk op ons lokaal. Juf Lisa komt alleen nog de lessen verzorgen, 

dus er zijn best wat veranderingen geweest. Ondanks dat wordt er keihard gewerkt en hebben we 

veel leuke momenten samen. We kijken enorm uit naar ons schoolreisje naar Walibi eind deze 

maand. 

 

Lokaal 7: 

Donderdag 31 maart werden we blij verrast door een laag sneeuw. Hier hebben we op lokaal 7 

heerlijk gebruik van gemaakt. Er was een groot sneeuwballengevecht ontstaan en meester Bram 

moest het bekopen met een natte nek en een natte broek. Nu het lenteweer weer in het land is 

kijken we vooral uit naar het schoolreisje op dinsdag 19 april. Zoals jullie weten gaan we naar Artis. 

De kinderen hebben hier enorm zin in en deze week besteden aandacht aan de geschiedenis en de 

bewoners van Artis. We hopen op mooi weer en een prachtige dag met elkaar. 

 

Lokaal 8: 

Op lokaal 8 hebben we de afgelopen weken veel de slingers opgehangen. Alle leerlingen uit de klas 

zijn jarig geweest en wij hebben afscheid genomen van meester Arian. 

Arian is het afgelopen 1,5 jaar een van grote waarde geweest op het lokaal als stagiair en heeft zijn 

opleiding afgerond. Het werd nu weer tijd voor hem voor een nieuwe uitdaging. We zullen hem 

missen. Over twee weken gaan wij met de klas ook op schoolreis. Dit jaar is onze keuze gevallen op 

een dagje Duinrell. Wij zullen donderdag 21 april, de hele schooldag lekker gaan vertoeven in het 

pretpark. 

 

 

Schoolvakanties en vrije dagen in schooljaar 2021-2022 

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 

 

 

Onderwijs-zorgarrangement De Oeverpieper  

Gruenepad 2 

2203 EZ Noordwijk  

Tel: 0612457370 (bereikbaar tussen 8:00 uur en 16:30 uur) 

www.oeverpieper.nl 

Afdelingsdirecteur: Janny Voortman 

jvoortman@resonansonderwijs.nl  tel: 0654977036 

 


