
 
 

 

Noordwijk, 7 juli 2022        

  

Beste ouders/verzorgers, 

 

En zo is er alweer een schooljaar ten einde.....  

Wederom een jaar waarin er door de personeelsleden knetterhard is gewerkt om dagelijks uw kind te 

kunnen opvangen met veel geduld, liefde, plezier en gedrevenheid. We hadden te maken gehad met 

personeelsgebrek en ook het ziekteverzuimpercentage bleef hoger dan de jaren voor corona, maar de 

inzet was groot. Ondanks de wisselingen op de lokalen hoop ik dat uw zoon/dochter terug kan kijken 

op een mooi schooljaar, waarin er veel geleerd is én veel plezier ervaren heeft.  

Morgenmiddag, vrijdag 8 juli, start om 12.00 uur de vakantie. Zes weken uitrusten en genieten van 

vrije tijd.  

Ik wens u allemaal een goede zomer toe!  

De leerlingen zien we graag terug op maandag 22 augustus tussen 8.30 en 8.45 uur. 

 

Janny Voortman 

 

 

Afscheid leerlingen 

Aan het einde van een schooljaar moeten we helaas ook weer afscheid nemen van leerlingen. Wat 

zijn we trots op wat ze allemaal bereikt hebben! We wensen Joe, Ferry, Brian, Tim, Angelo, Damian 

en Bas heel veel succes toe bij alles wat op hun pad komt! Ook de ouders/verzorgers willen we als 

team bedanken voor de prettige samenwerking. 

 

Personeelsperikelen 

Dini heeft een prachtige zoon gekregen: Gijs. We wensen ze heel veel geluk toe! 

Helaas moeten wij ook afscheid nemen van personeelsleden: Guido, Eva en Sanne hebben een baan 

elders geaccepteerd. We wensen ze heel veel succes en werkplezier toe met hun nieuwe job!  

De stagiaires Joanne en Jeanick hebben hun stage erop zitten op De Oeverpieper. Ook hen wensen 

we veel succes toe bij het vervolg van hun studie. 

Daniëlle komt na de zomervakantie op De Oeverpieper werken; wij zien uit naar de samenwerking. 

Er staan vacatures open; hopelijk kunnen we ons team verder uitbreiden. 

 

 

Tevredenheidsonderzoek 

In maart is er een tevredenheidsonderzoek afgenomen, door leerlingen, personeelsleden en door 

ouders/verzorgers. Hartelijk dank als u deze hebt ingevuld! Graag zou ik de uitkomst van dit 

oudertevredenheidsonderzoek met u willen bespreken. Om zoveel mogelijk ouders/verzorgers de 

kans te geven om hierbij aan te kunnen sluiten, stel ik voor dinsdagavond 6 september om 19.30 uur. 

Graag hoor ik van u als u van de partij wilt zijn. Zou u een mail willen sturen aan Suzanne? Dat kan 

op het volgende e-mailadres: skoning@resonansonderwijs.nl 
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Schoolgids 

Op de website www.oeverpieper.nl staat de nieuwe schoolgids met alle informatie voor schooljaar 

2022-2023. Mocht u vragen/opmerkingen hebben, neem dan contact op met de school: 

telefoonnummer 06-12457370. We zijn bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 

8.00 – 16.30 uur en op woensdag van 8.00 – 14.00 uur.  

 

 

Jaarkalender 

Afgelopen week heeft uw zoon/dochter een kalender meegekregen voor het nieuwe schooljaar. Naast 

de mooie foto’s kunt u makkelijk de vakanties en vrije dagen aflezen én is er ruimte om notities te 

maken.  

 

  

Judo-examen  

Op woensdag 29 juni en woensdag 5 juli was er judo-examen voor 

alle leerlingen van De Oeverpieper. De leerlingen hebben het 

allemaal super gedaan en gingen naar huis met een mooi diploma! 

Fijn dat er zoveel ouders/verzorgers en andere betrokkenen kwamen 

kijken!  

 

 

Lokalenindeling schooljaar 2022-2023 

 

Voor de indeling van de lokalen voor schooljaar 2022-2023 zijn we overgegaan naar zes lokalen. We 

hebben hiervoor gekozen om de basisbezetting steviger neer te zetten. Mocht er een juf of meester 

ziek worden, is de kans kleiner dat de leerlingen afgebeld moeten worden. Gevolg is wel dat in de 

meeste lokalen vijf leerlingen zitten in plaats van vier.  

 

Lokaal 1  

Leerlingen: Nawfal, Giovanny, Jordy, Nigel en Mike 

Personeel: Geertje, Gerrit, Tom en Dini 

 

Lokaal 3 

Leerlingen: Thomas en naar verwachting komen hier nog vier jongens bij 

Personeel: Geertje, Renske, Mariska, Fenna en Alex 

 

Lokaal 5 

Leerlingen: Abdimaalik, Desley, Giovanni, Thijs en Mohamed Yassir 

Personeel: Geertje, Dennis, Saskia en Daniëlle 

 

Lokaal 6 

Leerlingen: Rayan, Ronald, Julia en naar verwachting nog een jongen 

Personeel: René, Martin en Alex 

 

Lokaal 7: 

Leerlingen: Nikita, Alex, Franklin, Lieke en Sami 

Personeel: Lisa, Bram, Yentl en Larissa 

 

Lokaal 8: 

Leerlingen: Luciano, Randy, Milan en Marcello 

Personeel: Roelof en Bren 
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Nieuws uit de lokalen 

 

Lokaal 1: 

Het einde van het schooljaar is daar. We gaan afscheid nemen van maar liefst vijf leerlingen. Wat 

zullen we ze gaan missen! We kunnen terugkijken op een mooie en gezellige tijd de afgelopen jaren 

waarin we veel met elkaar hebben meegemaakt en hard hebben gewerkt.  Alle jongens hebben een 

mooie plek gevonden om te werken/leren na de vakantie en Jordy zal volgend jaar naar een ‘nieuwe’ 

klas gaan. De laatste tijd hebben we er als klas nog een gezellige periode van kunnen maken. 

Donderdag het officiële afscheidsmoment en vrijdag hopen we om met z’n allen nog een leuke laatste 

ochtend in de klas te hebben.  We wensen alle leerlingen heel veel succes in de toekomst en ook 

willen we graag de ouders en begeleiders bedanken voor het fijne contact. 

 

Lokaal 3: 
Het schooljaar is bijna klaar. Bijna tijd voor zomervakantie. De leerlingen van lokaal 3 hebben zin in 

vakantie! Op vakantie en leuke activiteiten ondernemen. Het schoolreisje was een succes! Hier is nog 

lang over gesproken. Sommige durfden overal in en sommigen hebben hun angst overwonnen voor 
attracties. Beide heel leuk en knap! Op het terrein van de Willem van den Bergh hebben we mogen 

genieten van het zomerfeest. Wij zijn er twee dagen geweest. De eerste dag was er sportdag: 
springen op de springkussens en glijden op de waterbanen. De tweede dag was er kermis. Na wel 

100 rondjes in de attracties waren de leerlingen het nog niet zat. Iedereen heeft genoten van het 
feest. De laatste plannen en doelen worden ingevuld. Iedereen heeft het afgelopen schooljaar goed 

zijn best gedaan. Er zijn heel wat doelen behaald. We zijn trots op de leerlingen van lokaal 3!!  
 

Lokaal 4: 
Wat hebben we veel geleerd en meegemaakt dit schooljaar! Het was soms wel moeilijk met allemaal 

verschillende juffen en meesters, maar we hebben het toch heel leuk gehad met elkaar.  We hebben 

ook ons judo-examen gedaan en de ouders kwamen kijken. Het was heel spannend maar we zijn 
geslaagd!  

We hebben ook een kattenavontuur beleefd! Er zat een kat met zijn pootje klem tussen het 
zonnescherm. Hij was heel hard aan het miauwen. Gelukkig kon meester Gerrit hem loskrijgen. We 

hebben de dierenambulance gebeld. Het duurde wel een beetje lang voordat die kwam, maar we 

hebben ondertussen goed voor de kat gezorgd! De dierenambulance heeft de kat meegenomen en 
ervoor gezorgd dat hij weer bij zijn baasje kwam. Het is allemaal goed afgelopen! 

Het is wel jammer dat we afscheid moeten gaan nemen van juf Joanne. Zij heeft haar stage op De 
Oeverpieper afgerond. We wensen haar veel succes! 

We zullen Damian ook erg gaan missen! Maar die gaat het heel erg naar zijn zin hebben op De 

Zeester. We wensen hem veel plezier! 
 

Lokaal 5: 

Ook de laatste periode hebben de leerlingen van lokaal 5 hard gewerkt. We hebben veel gelezen en 

geoefend met netjes schrijven. Daarnaast zijn er ook toetsen afgenomen. Iedereen heeft dit goed 

gemaakt. Vorige week hebben we voor het eerst meegedaan aan De Oeverpieper-vlog. Een groot 

succes kan ik u vertellen. Tijdens de gym stonden de zelfbedachte lessen centraal. Iedereen mocht 

een les verzinnen en hem daarna geven aan zijn klasgenoten. Soms wat spannend maar iedereen 

heeft lesgegeven en er zaten superleuke activiteiten bij. Tijdens judo stond het examen centraal. We 

hebben veel geoefend op het uitvoeren van de worpen en de houdgrepen. Tijdens het examen waren 

er veel ouders om te kijken en deden de leerlingen goed mee. 

De laatste week hadden we een leuke activiteiten week gepland staan. Maandag hadden we pyjama 

dag. Met zijn alle chillen, hutten bouwen en rondrennen in je pyjama door school. Een superleuke 

dag waarbij de leerlingen niet meer naar huis wilde.  

Helaas konden zowel juf Fenna als meester Dennis deze week niet echt afscheid nemen van de 

leerlingen. Wat wij zeker jammer vinden. Wij hopen dat jullie een leuke zomervakantie tegemoet 



gaan en zien jullie graag na de zomervakantie weer op school. 

Fijne vakantie! 

 

 

Lokaal 6: 

De laatste weken wisselen we hard werken af met leuke activiteiten.  

Zo gaat lokaal 6 elke vrijdag als challenge 5 km wandelen door Noordwijk! Superleuk, want het werkt 

ontspannend en we zijn veel aan het bewegen.  

Met de jongens zijn we regelmatig aan het terugblikken naar het afgelopen schooljaar. Daarin zien 

we dat de jongens op alle vlakken een hoop geleerd hebben. Uiteraard hebben ze met bijvoorbeeld 

taal en rekenen mooie stappen gemaakt. Maar ook het leren omgaan met spanning of drukte krijgen 

ze steeds meer onder knie! De laatste week zal in het teken staan van opruimen en nog een gezellige 

barbecue als afsluiting van het schooljaar.  

De meesters en juffen zijn supertrots op de jongens van lokaal 6 en wensen hen een heel fijne en 

verdiende vakantie toe! 

Tot volgend jaar! 

 

 

Lokaal 7: 

Naast het harde werken heeft lokaal 7 in juni tal van leuke activiteiten ondernomen waaronder 

gezellig wandelen (naar de kinderboerderij en manege) en zwemmen in het buitenzwembad op het 

terrein van Willem van de Berghstichting. Tijdens de warme dagen zijn we ook gaan zwemmen in het 

Comomeer in Noordwijkerhout en wat hadden we het hier gezellig. In de voorlaatste week van het 

schooljaar hebben we zes kilo verse kibbeling gebakken voor ons eigen lokaal en lokaal 8, wat was dit 

lekker en gezellig! Na het heerlijk eten hadden we nog genoeg kibbeling over om uit te delen over de 

andere lokalen. We hebben een mooi schooljaar gehad en de kinderen hebben het erg goed gedaan! 

Geniet van jullie vakantie en we zien jullie graag weer terug in het nieuwe schooljaar. 

 

 

Lokaal 8: 

In de afgelopen periode hebben wij op lokaal 8 een hoop mooie dingen meegemaakt.  

Zo heeft onze oudste leerling zijn eerste kennismaking gehad met een mogelijke uitstroomplek op de 

Kwispel. Hij gaat nu één keer per week een hondje uitlaten door de duinen.  

Wij zijn met de leerlingen op schoolreis geweest naar Duinrell. De leerlingen hebben hier echt van 

genoten. Van wedstrijdje doen op de rodelbaan, achtbanen, draaimolens en lekker gamen in de 

gamehall. Ze hebben echt genoten.  

Nu we het einde van het schooljaar naderen hebben we nog een paar afsluitende onderdelen te 

gaan. Zo hebben de leerlingen in de laatste week het jaarlijkse judo-examen en gaan we de 

donderdag voor de vakantie heerlijk met de klas als afsluiting van het schooljaar barbecueën.  

Wij wensen iedereen een heel fijne vakantie toe en zien iedereen graag weer in het nieuwe jaar! 

 

 

Vacature ouderlid Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) 

Het beleid van de stichting Resonans, waartoe onze school behoort, wordt getoetst door de 

gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR Resonans). De GMR Resonans bestaat uit een 

afvaardiging van de scholen binnen de stichting en vergadert ongeveer 6x per jaar. Vanuit iedere 

school is er plaats voor een personeelslid en een ouderlid om zitting te nemen in de GMR. 

Namens het personeel heeft Esther Tetteroo (De Duinpieper) zitting in de GMR. 

Vanuit de ouders heeft Henk Hartgrink (Het Duin) de afgelopen jaren deze functie vervuld. Met het 

afronden van het VSO van zijn dochter zal hij aan het eind van dit schooljaar de GMR verlaten. Er 

ontstaat derhalve een vacature voor een ouder om zitting te nemen in de GMR. Mocht u daarin 

geïnteresseerd zijn of daar vragen over hebben, dan kunt u dat doen via h.hartgrink@online.nl 
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Met vriendelijke groet 

Henk Hartgrink 

 

Gratis webinar ‘Pittige emoties bij kinderen’ 

Kinderen kunnen behoorlijk pittige emoties hebben met als gevolg vaak pittig gedrag. Daar op een 

goede en effectieve manier mee omgaan is best een uitdaging. Als je niet oplet, maak je de emoties 

onbedoeld groter. En het valt niet altijd mee om te dealen met zo’n emotioneel kind. Gelukkig kun je 

als ouder veel doen. Het helpt als je je kind en zijn emoties beter begrijpt. Zo houd je heftige emoties 

behapbaar voor je kind en voor jou!  

 

Inhoud webinar  

- Wat zijn emoties precies en hoe werken die in je lijf en hoofd? 

- Het belang van zelf je rust bewaren bij emotionele kinderen en hoe dat makkelijker gaat 

- Hoe help je kinderen een gezonde relatie met emoties te ontwikkelen?  

- Hoe help je kinderen om heftige emoties te beperken?  

- Wat kun je doen om kinderen te helpen bij verdriet en woede-uitbarstingen? 

Dit CJG-webinar is per direct beschikbaar tot en met eind juli 2022 voor ouders van kinderen tussen 

de 1 en 12 jaar.  

 

Presentatie: Tischa Neve, psycholoog en opvoedkundige  

Kosten: geen  

 

➔ Meld je gratis aan voor dit webinar: www.cjghaarlemmermeer.nl/nieuws  

Na aanmelding ontvang je een bevestigingsmail en kun je het webinar direct bekijken. 

 

 

Gratis webinar ‘Zo help je je puber als die niet lekker in zijn vel zit’ 

Dit CJG-webinar is per direct online beschikbaar tot en met 8 augustus 2022 

De puberteit is een roerige tijd voor jongeren. Daarin kunnen periodes voorkomen dat je kind niet 

lekker in zijn vel zit. En de afgelopen coronajaren hebben van ons allemaal, en zéker van jongeren, 

extra veel gevraagd. Als ouder valt het niet altijd mee om er voor je puber te zijn als die zich minder 

happy voelt. Het kan lastiger zijn om contact te houden en te weten hoe je je kind het beste kunt 

ondersteunen. In dit webinar neemt psycholoog Tischa Neve jou als ouder mee in de wereld van je 

puber en geeft handvatten en tips.  

 

Aanmelden doe je via: www.cjghaarlemmermeer.nl/nieuws 

Na het aanmelden krijg je een bevestigingsmail en kun je het webinar direct bekijken. 

 

 

Schoolvakanties en vrije dagen in schooljaar 2022-2023 

Studiedag    donderdag 29 september 2022 

Studiedag    vrijdag 30 september 2022 

Herfstvakantie    24 t/m 28 oktober 2022 

Studiedag    maandag 5 december 2022 

Studiedag    dinsdag 6 december 2022 

Kerstvakantie    23 december 2022 vanaf 12.00 uur t/m 6 januari 2023 

Studiedag    maandag 6 februari 2023 

Voorjaarsvakantie   27 februari t/m 3 maart 2023 

Studiedag     donderdag 6 april 2023 

Goede Vrijdag en Pasen   vrijdag 7 april t/m maandag 10 april 2023 

Meivakantie    24 april t/m 5 mei 2023 

Hemelvaart    donderdag 18 en vrijdag 19 mei 2023 

Tweede pinksterdag   maandag 29 mei 2023 

http://www.cjghaarlemmermeer.nl/nieuws
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cjghaarlemmermeer.nl%2Fwebinar-puber-niet-lekker-in-zijn-vel%2F&data=05%7C01%7Cjanny.voortman2%40sheerenloo.nl%7C4f0640978d2b474d1c4708da34a890de%7C74298d54a7624e17b5f2103537b1e1f1%7C1%7C0%7C637880196449740517%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=fzUvi43Bm8yk6IAvGdkM4ocv4GfMkCv8SLJWJKKlhmc%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cjghaarlemmermeer.nl%2Fwebinar-puber-niet-lekker-in-zijn-vel%2F&data=05%7C01%7Cjanny.voortman2%40sheerenloo.nl%7C4f0640978d2b474d1c4708da34a890de%7C74298d54a7624e17b5f2103537b1e1f1%7C1%7C0%7C637880196449740517%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=fzUvi43Bm8yk6IAvGdkM4ocv4GfMkCv8SLJWJKKlhmc%3D&reserved=0


Studiedag    dinsdag 30 mei 2023 

Zomervakantie    7 juli 2023 vanaf 12.00 uur t/m 18 augustus 2023 

 

 

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 
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