5 september 2019
Beste ouders/verzorgers,
De vakantie is voorbij, de kop van schooljaar 2019-2020 is eraf.
Zo fijn om te zien hoe enthousiast iedereen is om weer met school te beginnen en hoe blij men is
om elkaar weer te zien. Helaas konden deze week nog niet alle leerlingen starten, om verschillende
redenen. Hopelijk zijn we snel compleet.
We gaan er met elkaar een mooi schooljaar van maken! Daar hebben we uw hulp ook hard bij nodig!
Janny Voortman

Informatieavond
Volgende week donderdag, 12 september om 19.30 uur, hopen we u allemaal te ontmoeten op de
informatieavond. Deze vindt eens per jaar plaats en is bedoeld om kennis te maken met het team
en met de andere ouders. Er zal door deze en gene informatie gegeven worden met betrekking tot
De Oeverpieper en er is ruimte om vragen te stellen.

Schoolgids en jaarkalender
Als het goed is heeft u Schoolgids 2019-2020 én een Jaarkalender ontvangen. Bewaar deze goed!
Hierin staat belangrijke informatie die voor het hele schooljaar geldt.

Schoolfotograaf
Op vrijdag 13 september komt ‘s ochtends de schoolfotograaf. Hij zal pasfoto’s en een groepsfoto
van uw kind nemen. Fotograaf René v.d. Tuijn zal ze weer maken – hij doet dit op een zeer plezierige
manier. U wordt in de gelegenheid gesteld om de foto’s te kopen, maar u bent dit niet verplicht.

Groepsindeling vanaf 2 september 2019
Hieronder ziet u het overzicht:
Lokaal 1
Joey D.
Bas v. E.
Angelo S.
Tim v. Z.
De verantwoordelijke leerkracht is Annemarie Cornelisse.
Renske Imthorn (leraarondersteuner) zal dagelijks de lessen verzorgen.
Bren Kleverlaan, pedagogisch medewerker, zal alle dagen behalve op woensdag, op de
groep staan. Op woensdag zal Tom van der Krogt (onderwijsassistent) de plek van Bren
innemen.

Lokaal 3
Abdimaalik F.

Alex H.
Damian N.
Thijs S.
Annemarie Cornelisse is de leerkracht van deze groep. Zij werkt alle dagen behalve op
woensdag. De eerste weken zal zij echter ook op woensdag komen werken.
Alex Beijersbergen is de pedagogisch medewerker; hij werkt elke dag.

Lokaal 5
Joe F.
Ferry H.
Brian H.
Davey M.
Mike P.
Op deze groep staan leerkracht Lisa Garrod en pedagogisch medewerkers Tom
Heemskerk en Martin van Rijn. Alle drie werken ze fulltime.

Lokaal 6
Adrie d. B.
Brandon v. G. (start later)
Thijmen O.
Lisa Garrod is de verantwoordelijke leerkracht voor lokaal 6. Ze wordt twee dagen bijgestaan
in het verzorgen van de lessen door Larissa Vooijs (leerkrachtondersteuner).
Gerrit van Beelen, Sander Smit en Yentl v.d. Zwet zijn de pedagogisch medewerkers van dit
lokaal. Gerrit werkt alle dagen, Sander werkt alle dagen behalve op woensdag en Yentl werkt
drie dagen.
Deze groep zit ruim in zijn jasje qua bezetting; dat heeft ook te maken met de begeleide
stages die de leerlingen zullen gaan lopen.

Lokaal 7 (bevindt zich in Het Duin, Stakman Bossestraat 79)
Rayan v.d. A.
Thomas d. J.
Franklin v. K.
Jordy v.d. N.
Jelte S.
Geertje Zeijlmaker is de leerkracht van deze groep. Zij werkt alle dagen.
Zij zal worden bijgestaan door de pedagogisch medewerkers Sanne Onderwater en Eva
Emanuel. Sanne komt op maandag, donderdag en vrijdag werken; Eva op dinsdag en
woensdag.

Lokaal 8 (bevindt zich in Het Duin, Stakman Bossestraat 79)
Nawfal A.
Giovanny B.
Jesse D.
John P.
Erik v.d. Z.
Giovanny B.
Op dit lokaal zal Guido Straathof de hele week, behalve op woensdag, het onderwijs
verzorgen.

Roelof Hogewoning (pedagogisch medewerker) is er elke dag. Eva Emanuel (pedagogisch
medewerker) werkt op maandag en vrijdag op dit lokaal en Willeke Hoek (pedagogisch
medewerker) komt op dinsdag, woensdag en donderdag werken.
Ook dit lokaal heeft een ruimere bezetting door onder andere de begeleide stages van de
leerlingen.
We zijn ook nog volop bezig met aanmeldingen van leerlingen die hierboven nog niet genoemd
staan. Er zal goed gekeken worden waar zij geplaatst worden. We verwachten op termijn nog uit te
breiden met één lokaal.
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Studiedag: donderdag 3 oktober 2019
Studiedag: vrijdag 18 oktober 2019
Herfstvakantie: maandag 21 t/m vrijdag 25 oktober 2019
Studiedag: woensdag 13 november 2019
Studiedag: vrijdag 6 december 2019
Kerstvakantie: vrijdag 20 december 2019 vanaf 12.00 uur t/m vrijdag 3 januari 2020
Voorjaarsvakantie: maandag 24 februari t/m vrijdag 28 februari 2020
Studiedag: maandag 2 maart 2020
Goede Vrijdag: vrijdag 10 april 2020
Tweede Paasdag: maandag 13 april 2020
Meivakantie: maandag 27 april t/m vrijdag 8 mei 2020
Studiedag: woensdag 20 mei 2020
Hemelvaart: donderdag 21 mei t/m vrijdag 22 mei 2020
Tweede Pinksterdag: maandag 1 juni 2020
Studiedag: dinsdag 2 juni 2020
Zomervakantie: vrijdag 17 juli 2019 vanaf 12.00 uur t/m vrijdag 28 augustus 2020

