Noordwijk, 9 april 2020
Beste ouders/verzorgers,
Wat leven we in een bijzondere tijd: het Coronatijdperk. Ineens lijkt alles wat zeker was niet meer
zo zeker. Ons leven ziet er anders uit, we blijven zoveel mogelijk thuis. We zoeken naar
mogelijkheden om toch met elkaar in contact te kunnen blijven. We leven bewuster en houden
rekening met de 1,5 meter regel en wassen vaker onze handen. En dat alles met één doel: we hopen
met z’n allen gezond te blijven en de kans op besmetting zo klein mogelijk te houden. Dit vraagt
veel van ons!
En.. wat is het mooi om te zien dat door deze periode meer mensen zich belangeloos inzetten voor
hun naasten en dat mensen creatiever zijn dan ze dachten. Wat goed om te zien dat we de handen
ineen slaan – we kunnen dit alleen samen overwinnen!
Ik wens u een goede tijd met elkaar toe! Wij proberen, op afstand, zo goed mogelijk het onderwijs
te verzorgen voor uw kind. Laat ons weten als we kunnen helpen – al is het een luisterend oor.
Fijne Paasdagen!
Janny Voortman

Noodopvang
De Oeverpieper is in ieder geval gesloten t/m de meivakantie (8 mei ‘20). Er is op De Oeverpieper
echter een mogelijkheid voor opvang in gevallen van nood! Dit kan zijn doordat er sprake is van een
vitaal beroep van de ouders of omdat het beter is voor het welzijn en de veiligheid van de leerling.
In alle gevallen dient een verzoek voor het volgen van het onderwijs gedaan te worden bij de
teamleider. Voor alle onderwijsactiviteiten moeten de adviezen van het RIVM gevolgd worden.

Nieuws uit de lokalen
Lokaal 1
Voordat het besluit kwam vanuit de regering om alle scholen te sluiten waren we in lokaal 1 met de
volgende projecten bezig.
We hebben een start gemaakt om onze eigen moestuin te gaan maken in de tuin. Tijdens de
kooklessen komen er om de drie weken een ander land aan de beurt waarbij we dan een passend
gerechtje voor wordt gezocht. Om de drie weken mag een leerling zeggen uit welk land het gerecht
moet komen. Op deze manieren komen de leerlingen in aanmerking met allerlei soorten ingrediënten
en nieuwe specerijen. Daarnaast bedenken Bren en Renske ook elke keer weer een nieuwe
kooktechniek en worden er bij de recepten gebruik gemaakt van echt kooktermen. Hierdoor worden
krijgen de kooklessen extra verdieping. We hopen dat we snel weer open mogen zodat we weer
verder kunnen met deze projecten en meer van deze mooie ontwikkelingen kunnen creëren!

Lokaal 3

Voordat deze corona-periode aanbrak waren we op lokaal 3 net een beetje gewend aan onze nieuwe
vaste juf, juf Caroline. De dagen op school vliegen voorbij omdat we druk zijn met buiten spelen,
kleien, kleuren, stoeien met meester Alex, knutselen met juf Poy en af en toe zelfs een toets
tussendoor. Gelukkig wordt dit afgewisseld met genoeg ontspanningsmomenten. We hopen dat dit
snel weer overgaat zodat we echt kunnen gaan starten met het thema 'lente'.

Lokaal 4
Wat is het jammer dat we door het Coronavirus niet op school kunnen zijn met elkaar!
Voor deze nare periode raakten de kinderen en juffen van Lokaal 4 steeds meer aan elkaar gewend
en vlogen de dagen voorbij. We waren druk met rekenen, taal, lezen, knutselen, buiten spelen,
zwemmen, gymmen, judo en koken en daarnaast hadden we ook veel plezier met elkaar. We
maakten grapjes, keken een filmpje of gingen naar het bos.
De juffen van Lokaal 4 hopen dat we snel weer samen naar school kunnen, want we missen jullie
gezelligheid! We denken aan jullie! Veel sterkte en hopelijk tot snel!
Lokaal 5
In lokaal 5 wordt elke dag heel hard gewerkt en veel plezier gemaakt door Nigel, Brian, Mike, Joe
en Ferry. Nigel is vanaf oktober bij ons gestart en is inmiddels helemaal opgenomen in de groep.
Meester Martin, Meester Tom en Juf Lisa hebben de grote eer om deze toppers 5 dagen per week te
mogen begeleiden/lesgeven. We werken op lokaal 5 met werkrondes voor taal en rekenen zodat de
jongens allemaal op hun eigen niveau instructie kunnen krijgen. De andere vakken zoals Engels,
wereldoriëntatie, seksuele vorming en sociale vaardigheden doen we gezellig met de hele groep.
Ook zijn we dit jaar gestart met praktijkvakken. Wij koken elke vrijdag op Het Duin, geven groen
en technieklessen en ook doen we elke maandag een interne stage. Dit jaar oriënteren we ook op
mogelijke stage/werkplekken door middel van bedrijfsbezoeken. We zijn bij de Mac Donalds geweest
en bij een kwekerij, later dit jaar gaan we ook nog een supermarkt bezoeken. Kortom een heel
gevarieerd programma waar veel afwisseling is tussen inspanning en ontspanning. Een paar weken
geleden zijn we met de hele klas naar het Naturalis geweest. Dit vonden ze spannend maar hier
hebben ze heel erg van genoten.
Lokaal 6
Thijmen en Adrie inmiddels echte oude rotten op De Oeverpieper en bijna niet meer weg te
denken. Dit jaar hebben ze beiden een hele mooie groei laten zien. Ze zijn de afgelopen tijd flink
aan het werk gezet op hun stageplekken. Thijmen loopt stage bij Brownies en Downies, hij werkt
hier zowel in de bediening als in de keuken en heeft zelfs al kassa gedraaid! Meester Gerrit ging
eerst altijd met hem mee, maar dit is nu lang niet altijd meer nodig. Hoewel de horeca niet zijn
eerste keuze was, heeft hij het heel erg naar zijn zin in het leuke team daar. Adrie loopt stage op
de boerderij op het terrein, hij werkt in de viskar en doet ook het voorbereidende werk zoals
sauzen maken. Dit heeft hij het hele jaar met meester Sander gedaan, maar deze heeft helaas een
andere baan gevonden. Meester Klaas zal zijn plek overnemen. Eind dit jaar zullen zij De
Oeverpieper verlaten, dus stage ervaring opdoen staat nu op nummer een. Naast het stagelopen
krijgen ze ook nog een aantal uren per week les in taal en rekenen, volgen ze praktijkvakken en
helpen ze waar nodig met klusjes in de school.
Lokaal 7
We zijn met groepsstage gestart! Op donderdagmiddag gaan we met de hele groep naar Het
Raamwerk in Sassenheim. Daar maken wij kennis met de arbeidsmatige dagbesteding. We doen
allerlei werkzaamheden voor bedrijven. Zoals het in elkaar zetten van zeeppompjes, klaarmaken
van orchideevaasjes, hoeveelheden spijkers afwegen, verpakken van 100 dopjes, in elkaar zetten
van boekjes. Zo leren we iedere week nieuwe werkzaamheden en ontdekken we wat we leuk
vinden.
Naast taal en rekenen hebben we ook praktische vakken. We vinden vooral koken erg leuk. We leren
nieuwe recepten maken en maken kennis met verschillende ingrediënten. Elke vrijdag maken we
iets lekkers, wat we tijdens de lunch samen opeten.
Helaas kunnen we momenteel niet naar school, maar we hopen elkaar toch binnenkort weer te zien!

Lokaal 8
Wij schrijven deze nieuwsbrief dit keer niet vanuit school, maar vanuit thuis. Op dit moment is
iedereen gelukkig gezond van lokaal 8. Wij hopen ook dat dit zo blijft tijdens deze vreemde tijd. Wij
willen in deze nieuwsbrief iedereen heel veel sterkte wensen in deze tijd en hopen zo snel mogelijk
dat de scholen weer open gaan. Het is erg saai zonder jullie. In deze periode hebben jullie geleerd
hoe jullie een fietsband moeten plakken. Misschien een leuk klusje voor als je thuis nog een lekke
fietsband hebt. Tijdens de techniek les hebben wij afgelopen periode meubels van thuis gepimpt.
Nog niet iedereen is hier mee klaar, maar er is zeker al mooi resultaat te zien.
Ons groepsdoel van de maand maart was: Leren eigen spullen op te ruimen. Wij hopen dat dit thuis
nu ook beter gaat😉.
Tijdens de geschiedenis lessen hebben wij aandacht besteed aan de tijd van de Steden en Staten.
Wij hopen jullie in alle gezondheid snel terug te zien op school.

Personele zaken
Conny Albers is per 1 april 2020 weer terug van weggeweest. Ze zal samen met Anne de Wit de
interne begeleiding voor De Oeverpieper op zich nemen.
We hebben afscheid genomen van Sander Smit. Hij werkte op lokaal 6 als pedagogisch medewerker.
Hij heeft elders een betrekking aanvaard.
Klaas Vooijs, een oude bekende van De Oeverpieper, heeft toegezegd zijn uren te zullen gaan
vervangen tot de zomervakantie. We wensen beide mannen veel succes!

Website
Op www.oeverpieper.nl kunt u allerhande informatie vinden. Regelmatig komen er nieuwe zaken op
te staan. Mocht u gebruik willen maken van de verlofregeling, kunt u daar het verlofformulier
downloaden, uitprinten, invullen en aan uw kind meegeven. Let wel: verlof is aan wettelijke regels
gebonden.
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Schoolvakanties en vrije dagen in schooljaar 2019-2020
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

