
 
 
 
Noordwijk, 22 december 2022 
Beste ouders/verzorgers, 
 Alweer de laatste nieuwsbrief van kalenderjaar 2022. Wat vliegt de tijd! 
Zoals u weet is Janny Voortman, afdelingsdirecteur van De Oeverpieper, al geruime tijd afwezig. Er is 
nog geen zicht op een termijn van terugkeer. Onder mijn aansturing pakken Conny Albers en Anne de 
Wit, de ib’ers, de onderwijskundige zaken voortvarend op. Ook de rest van het team zet zich in om de 
zaak goed te laten functioneren. Er vinden mooie initiatieven plaats, zoals bijvoorbeeld de 
toekomstige inrichting van de schoolpleinen. 
Ik ben wekelijks op de locatie aanwezig en de lijntjes zijn kort. Vanuit 's Heeren Loo is er ook wat 
ondersteuning georganiseerd.  
Er is op De Oeverpieper al langere tijd sprake van (langdurige) ziekten onder het personeel. Dit wordt 
zo goed mogelijk opgelost; het lukt echter niet altijd om vaste gezichten op de groep te houden. Het 
team vangt dit met elkaar heel goed op. Er hangt een positieve sfeer en dat is heel fijn. 
 Voor nu wens ik u gezellige feestdagen en een goed nieuwjaar toe! 
 Stijnie de Graaf, sectordirecteur 
 
Kerst op school 
Op donderdag 22 december hebben wij met alle leerlingen en medewerkers alvast een klein beetje 
kerst gevierd. Iedereen had een "Foute kersttrui" aan en de hele dag kwam uit elk lokaal vrolijke 
kerstmuziek. Als afsluiter zijn we met alle leerlingen samengekomen in de aula, hebben we daar 
genoten van warme chocolademelk en oliebollen en werd iedereen verrast met een mooi 
kerstcadeau. 

 
 
 



 
Studiedagen  
Op maandag 5 en dinsdag 6 december hebben wij weer studiedagen gehad. Deze studiedagen 
stonden vooral in het teken van zelforganisatie. Hoe kunnen wij ons team nog beter versterken en 
organiseren met behulp van de Zelforganisatiefabriek. Op Maandagmiddag hebben wij ook een 
introductie gehad van het lesmateriaal van “Veilig leren lezen”.  
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? 
 
Team: 
Juf Karlijn: 
Sinds 1 november wordt ons team versterkt door Juf Karlijn.  
Hieronder stelt zij zichzelf even voor: 
Ik ben Karlijn Lute-Kuijlaars, 26 jaar en werk al sinds 2019 binnen 's Heeren Loo.  
Ik heb 3,5 jaar op een woning gewerkt en ben sinds november overgestapt naar de Oeverpieper. Als 
hobby ben ik graag creatief bezig. Ik schilder en zoek graag nieuwe creatieve activiteiten om uit te 
oefenen. Sinds kort ben ik verhuisd samen met mijn twee katten en mijn man.  
We hebben ons eerste koophuis gekocht en zijn nog druk bezig met klussen in huis.  
Ik heb veel zin om mijn werk hier voort te zetten! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Nieuws uit de lokalen 
Lokaal 1: 
Deze periode is er hard gewerkt aan zelfstandigheid en de uitbreiding van stage.  
Daarbij werken we in de klas ook aan arbeidsvaardigheden voor de leerlingen die nog geen 
stagelopen.  
Hierbij is het belangrijk dat je jezelf nog beter leert kennen. Hierbij is het belangrijk dat we de 
omgeving hierbij betrekken, zodat je op tijd om hulp kan vragen wanneer dit even nodig is.  
De jongens doen hier heel hard hun best voor en maken mooie sprongen vooruit!! 
De laatste weken voor de kerstvakantie zijn alweer aangebroken. Een hoop leuke, maar ook 
spannende gebeurtenissen die komen gaan!! Wij gaan er met zijn allen een gezellige tijd van maken 
en straks lekker genieten van een welverdiende vakantie!!  
Namens lokaal 1 iedereen hele fijne dagen gewenst en een gelukkig nieuwjaar!! 
 
Lokaal 3: 
Het eerste deel van het schooljaar is voorbijgevlogen! We hebben elkaar leren kennen en leuke 
dingen ondernomen met elkaar. Zo worden er grapjes met elkaar gemaakt en wordt er samen 
gespeeld. We spelen verstoppertje op het schoolplein met elkaar. Dit is een leuk succes met elkaar. 
We hebben elke week gym, zwemmen en judo. De 1 vindt zwemmen leuker, de ander gym, maar 
iedereen doet altijd goed zijn best �  
Iedereen doet zo goed zijn best dat er al werkboekjes uit zijn. Hier zijn ook toetsen van afgenomen. 
Nu is het weer tijd voor nieuwe werkboekjes en om verder te leren!  
Iedereen alvast fijne dagen! 
 
Lokaal 5: 
De afgelopen periode heeft in het teken gestaan van de feestdagen. 
Elke dag volgde we de avonturen van de pieten en de sint in het Sinterklaasjournaal. Dit vonden de 
leerlingen spannend en leuk. Vaak moest er even gecheckt worden in welk land de cadeautjes 
waren. Uiteraard moest er ook gewerkt worden. Rekenen, taal, schrijven en lezen en als de 
leerlingen daar klaar mee waren begonnen ze te bouwen aan hun lego creaties. Want tijdens de vrije 
keuzemomenten worden er mooie voertuigen gemaakt. Bewegen doen we ook nog steeds drie keer 
in de week. Zwemmen gaat heel goed en bijna alle leerlingen kunnen al in het diepe zwemmen. Bij 
de gym hebben we ons pietendiploma gemaakt en zijn we veel aan het klimmen en klauteren. De 
laatste week is het thema kerst. We hebben kerstkaarten gemaakt en knutselwerken voor in de 
kerstboom. Deze week gaan we het jaar leuk afsluiten met foute truien dag, oliebollen eten en 
vrijdag ontbijten op school.  
 We wensen jullie vanuit lokaal allemaal fijne feestdagen en een gezond 2023 
 
 
 
 
 
 



Lokaal 6: 
In deze periode is er hard gewerkt aan zelfstandigheid en de uitbreiding van stage.  
Daarbij werken we in de klas ook aan arbeidsvaardigheden voor de leerlingen die nog geen 
stagelopen.  
Hierbij is het belangrijk dat je jezelf nog beter leert kennen. Hierbij is het belangrijk dat we de 
omgeving hierbij betrekken, zodat je op tijd om hulp kan vragen wanneer dit even nodig is.  De 
jongens doen hier heel hard hun best voor en maken mooie sprongen vooruit!! 
De laatste weken voor de kerstvakantie zijn alweer aangebroken. Een hoop leuke, maar ook 
spannende gebeurtenissen die komen gaan!! Wij gaan er met zijn allen een gezellige tijd van maken 
en straks lekker genieten van een welverdiende vakantie!!  
Namens lokaal 1 iedereen hele fijne dagen gewenst en een gelukkig nieuwjaar!! 
 
Lokaal 7: 
Wat heeft lokaal 7 toch weer grote stappen gezet, te veel positieve momenten om op te noemen 
daarom noemen we er maar een paar � 
Op taal en rekengebied doen ze het erg goed, en doen ze heel erg hun best om dit nog beter te 
doen! Mooi om hun inzet te zien. 
Tijdens beweging Lessen hebben we veel plezier, zwemmen en judo is dan toch ook wel super 
leerzaam, gym doen we op dit moment even niet maar vervangen we door wandelen naar het bos. 
Koken is erg leerzaam en doen we met veel plezier.  Elke leerling leert elke week een nieuwe 
handeling in het koken bij een gerecht.  Daarna eten we het gezellig met elkaar aan tafel op. Zo leren 
we ook nieuwe dingen eten. We hebben dit schooljaar de seksuele voorlichting opgepakt, dit was in 
het begin erg spannend maar nu een heel normaal onderdeel op het rooster.  
Sinds 2 weken hebben we een nieuwe leerkracht op het lokaal dit omdat Yentl de vertrouwde 
leerkracht op ons lokaal in blijde verwachting is van een kindje, wel geeft ze nog steeds les op het 
lokaal. Karlijn de nieuwe leerkracht is 5 dagen in de week aanwezig is, wat voor de kinderen echt 
heel fijn is. Hieronder een foto van 1 van onze gemaakte maaltijden tijdens de kooklessen, chef 
waardig al zeg ik het zelf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lokaal 8: 
In de afgelopen tijd zijn er wat veranderingen geweest met de bewegingszorgvakken. De leerlingen 
moeten hier ook aan wennen. Tijdens de gymlessen wordt er hard gewerkt aan het omgaan met 
verlies en winst. Ook wordt er tijdens de zwemlessen door een aantal leerlingen in lokaal 8 voor het 
eerst gezwommen in het diepen. Dit is best spannend, maar de heren maken er mooie stappen in. 
Tijdens de geschiedenis, uitstroom en seksuele voorlichting lessen worden klassikaal gegeven. Een 
belangrijk doel is dan het letten op jezelf. Tijdens de Sintviering zijn alle jongens op bezoek geweest 
bij de Sint. Zowel de jongens als de meesters hebben zeer genoten van dit moment. De jongens zijn 
vooral nu al bezig vuurwerk en de komende kerstcadeautjes. Namens Lisa Bren en Roelof wensen wij 
jullie een prettige kerst en een gelukkig 2023.  
 
 
 
 



Schoolvakanties en vrije dagen in schooljaar 2022-2023 
Kerstvakantie    23 december 2022 vanaf 12.00 uur t/m 6 januari 2023 
Studiedag     6 februari 2023 
Voorjaarsvakantie   27 februari t/m 3 maart 2023  
Studiedag                            6 april 2023  
Goede Vrijdag                    7 april 2023 
Tweede Paasdag              10 april 2023  
Meivakantie    24 april t/m 5 mei 2023 
Hemelvaart                        18 mei t/m 19 mei 2023 
Tweede Pinksterdag       29 mei  2023 
Studiedag                        30 mei 2023 
Zomervakantie                  7 juli 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 
 


