Noordwijk, 16 oktober 2020
Beste ouders/verzorgers,
De kop van schooljaar 2020-2021 is eraf. We hebben roerige weken achter ons liggen.
De leerlingen maakten kennis met elkaar, de leerlingen met de begeleiders en de begeleiders met
elkaar. Om je veilig te voelen moet er een vertrouwensband opgebouwd worden en daar is tijd (en
heel veel energie) voor nodig. Gelukkig zien we hier mooie dingen in ontstaan.
Helaas hebben wij direct of indirect ook te maken met de corona-perikelen: verschillende leerlingen
en personeelsleden zijn afwezig (geweest) door verkoudheidsklachten en moesten wachten op de
test en op de uitslag. Sommigen moesten in thuisquarantaine omdat een persoon in hun nabijheid
positief getest werd. We hebben wat gepuzzeld om de bezetting op de lokalen dagelijks zo goed
mogelijk rond te krijgen!
Het is fijn dat we de komende week even stoom mogen afblazen, even een pas op de plaats mogen
maken. Maak er een mooie herfstvakantie van! Geniet van elkaar. Kijk naar de mogelijkheden (in
deze bijzondere tijd) en houd jezelf en je naaste goed in de gaten!
Janny Voortman
Mondkapjes
Tijdens de laatste persconferentie van 13 oktober ‘20 gaf onze minister-president Mark Rutte het
dringende advies om over te gaan tot het dragen van niet-medische mondkapjes in alle publieke
binnenruimtes voor mensen vanaf dertien jaar. Binnenkort zal dit een verplichting zijn.
Voor De Oeverpieper betekent dat het volgende:
•

In binnenruimtes (zoals de gang en de aula) worden niet-medische mondkapjes gedragen
door iedereen vanaf 13 jaar.

•

Dit zou ook moeten in onze klaslokalen waar de 1,5 m niet gewaarborgd kan worden. Bij
onze leerlingen die een beperking en/of zorgbehoefte hebben en sterk afhankelijk zijn van
nabijheid en/of gelaatsuitdrukkingen, is het dragen van een mondneusmasker niet altijd te
realiseren. Op De Oeverpieper kijken we wat per leerling/lokaal haalbaar is.

•

Ouders/verzorgers zorgen dagelijks voor een mondkapje (liefst meerdere) voor hun kind.
Tip: koop stoffen mondmaskers die gewassen kunnen worden.

•

Na de herfstvakantie wordt weer de achterdeur van het lokaal gebruikt om zo min mogelijk
verplaatsingen te hebben in de binnenruimtes. Daarnaast voorkomt dat drukte bij de
voordeur.

Voor meer informatie zie: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/10/01/duidelijkheidover-mondkapjes-in-het-onderwijs
Nieuws uit de lokalen
Lokaal 1
In lokaal 1 zijn we erg blij met ons nieuwe lokaal, lekker rustig aan deze kant van de school! Naast
alle taal, reken en andere schoolse activiteiten, hebben we vooral heel veel plezier met elkaar. De
klas is hetzelfde gebleven, alleen juf Saskia en juf Maaike (stagiaire) zijn nieuw. Juf Lisa geeft nog
wel les, maar mag helaas niet meer voor de klas staan omdat ze zwanger is! We kunnen dus lekker
verder waar we vorig jaar zijn gebleven. Wij zijn ook begonnen met de groepsstage bij de Gamma,
waar we mogen helpen met spiegelen en vullen. Dit gaat erg goed en we hebben het goed naar ons
zin.
Lokaal 3
Op lokaal 3 zijn we dit jaar enthousiast en goed gestart met elkaar. We hebben een leuke groep
van vijf jongens (Ronald, Damian, Thijs, Giovanni en Rayan). Ronald en Giovanni zijn nieuw bij
ons op school. Wat fijn dat ze bij ons in de klas zitten. We hebben de afgelopen weken gebruikt
om aan elkaar te wennen en intussen kennen we elkaar steeds beter en weten we goed hoe het op
het lokaal gaat. We houden van buitenspelen, leren elkaar opstekers (complimentjes) te geven,
doen taal en rekenen in werkrondes en zijn vooral dol op vrijekeuzemomenten.
Er zijn veel juffen en meesters bij ons op het lokaal en als ze vanwege corona niet mogen werken,
balen we daar enorm van. Hopelijk wordt alles snel weer normaal en kunnen we er een heel leuk
schooljaar van maken. Naast meester Roelof, meester René, juf Lisanne en juf Caroline mag ook
juf Amina (stagiaire) dit jaar bij ons werken. We hebben afscheid genomen van juf Sanne en
daarom zijn er ook weleens nieuwe gezichten bij ons op de groep. Al met al een enthousiast en
energiek lokaal waarin altijd wel wat te beleven valt!
Groetjes van lokaal 3.
Lokaal 5
Het schooljaar is alweer twee maanden van start en wat een gek jaar is het zo! We moeten met
elkaar erg voorzichtig zijn, maar iedereen van lokaal 5 is blij dat we tot nu toe steeds naar school
kunnen. De jongens van lokaal 5 raken steeds meer aan elkaar en aan de juffen en meester gewend.
We hebben door de week heen een vast programma, zodat het voor de jongens elke dag duidelijk
is wat we gaan doen. Iedere dag doen we in ieder geval rekenen en taal en werken wordt afgewisseld
met ontspannende activiteiten. Gelukkig zijn gym en judo ook weer van start gegaan dit schooljaar!
We gymmen zelfs in een nieuwe gymzaal, super spannend! Zwemmen doen we helaas nog niet. In
plaats daarvan gaan we lekker vaak naar het bos. We hebben er zin in om nog veel meer nieuwe
dingen te leren dit schooljaar en hopen dan ook dat iedereen gezond blijft!

Lokaal 6
Dit schooljaar zijn we gestart met vier jongens: Giovanny, Luciano, Nawfal en Bas. Na de
herfstvakantie zal Randy ook op ons lokaal starten. We heten hem van harte welkom. Op lokaal 6
staan meester Gerrit, meester Klaas, meester Stan (stagiaire) en juf Renske. Meester Stan zal
voor het grootste gedeelte dit schooljaar bij ons zijn op de woensdag en de donderdag. Lokaal 6 is
samengesteld uit leerlingen die elkaar nog moeten leren kennen. Dit doen we door
gezelschapsspelletjes en samenwerkingsopdrachten met elkaar te doen. Daarnaast wordt er
tussendoor ook gelachen met elkaar. De jongens hebben tijdens de groenles een eigen
ecosysteem gemaakt, dat ze elke dag goed in de gaten houden. Verder hebben we ook nog
vakken zoals: gym (op dinsdag), judo (op woensdag), seksuele vorming, De Vreedzame school,
rekenen, taal, begrijpend lezen, koken, techniek, mediawijsheid, praktische- en sociale
vaardigheden op het programma staan, afgewisseld met ontspanningsmomenten.
Lokaal 7
In lokaal 7 zijn wij met z’n allen hard aan het werk om elkaar te leren kennen. We krijgen heel
veel leuke lessen van juf Geertje. Ondanks dat er af en toe juffen en meesters uitvallen door het
coronavirus gaat het erg goed op ons lokaal. Samen naar de duinen wandelen of in het bos spelen
vinden we ook altijd gezellig. Wij kijken ernaar uit om weer te gaan zwemmen!
Lokaal 8
Op lokaal 8 hebben wij drie leerlingen die al een paar jaar samen zijn en één nieuwe leerling. Meester
Guido, meester Bren, juf Larissa en een stagiaire, meester Arian, zijn de begeleiders. Ons lokaal
bevindt zich bij Het Duin. Omdat wij een vso-klas zijn zullen de leerlingen ook stage gaan lopen.
Joey (de oudste) is net begonnen met zijn stage bij de Multimedia waar hij met plezier zijn talenten
met betrekking tot computers en media verder kan gaan ontwikkelen. De andere leerlingen maken
in de loop van het jaar ook kennis met stagelopen. Tussen de lessen door vinden de leerlingen het
leuk om in de vrijekeuzemomenten even een spelletje te spelen met de meesters of even lekker
weg te kruipen in de bank om een filmpje te kijken op de i-pad. Ook zijn we als het niet te hard
regent veel buiten te vinden. Lekker een wandelingetje maken of een balletje trappen op het grote
voetbalveld. Op vrijdag gaan we na de kookles lekker naar het strand in plaats van naar zwemles.
Kinderboekenweek
Van 30 september t/m 11 oktober 2020 was het Kinderboekenweek! Het thema dit jaar was ‘En
toen?’, dus over geschiedenis. Een thema waarmee je veel kanten op kan. Elke klas heeft één boek
gekozen als thema en besteedde hier extra aandacht aan tijdens deze weken. Bij deze boeken horen
ook lessen die speciaal zijn ontworpen om de kinderen nieuwsgierig te maken naar boeken.
Daarnaast hebben we de boeken die horen bij deze Kinderboekenweek in de aula een speciaal
podium gegeven. De leerlingen kunnen met de juf of meester daar naartoe om een boek uit te
kiezen.

Studiedagen
Als team hebben we op 15 september en 2 oktober een studiedag gehad. We hebben ons onder
andere beziggehouden met:
•

De Vreedzame School
De

Vreedzame

School

is

een

programma

voor

sociale

competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de
klas en de school als een leefgemeenschap, waarin alle kinderen
zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin
kinderen leren wat het betekent om een ‘democratisch burger’
te zijn: open staan voor en kunnen overbruggen van verschillen
tussen mensen, een bijdrage leveren aan het algemeen belang,
en actief verantwoordelijk willen zijn voor de gemeenschap.
Daarmee ervaren kinderen dat het uitmaakt dat ze er zijn, dat
ze ‘ertoe doen’.
•

Samen Houvast
Binnen ’s Heeren Loo is de training Samen Houvast ontwikkeld. Een training waarbij de
begeleiders leren hoe je kunt reageren om in spannende situaties in verbinding te blijven
met de leerlingen.

•

Triple-C
We leren tijdens deze training om anders te kijken naar probleemgedrag.
Uitgangspunt van de methode is dat gedrag sterk bepaald wordt door de omstandigheden
waarin wij leven, ook als er sprake is van een cognitieve beperking. De methode gaat
ervan uit dat probleemgedrag bij mensen met ernstige beperkingen vaak een gevolg is van
de stress die zij ervaren. De methode richt zich daarom niet op het probleemgedrag zelf,
maar op het creëren van een menswaardige omgeving.

Herfstvakantie
Van 19 t/m 23 oktober is het herfstvakantie! Buiten alle regen die er vaak valt is de herfst een
prachtig seizoen om er lekker op uit te gaan. Maak bijvoorbeeld een boswandeling en ga op zoek
naar alle schatten die de herfst te bieden heeft. Ga lekker fietsen of bezoek een museum.
Bak een appeltaart, maak een herfsttafel. Er is genoeg te bedenken. Op internet staan voldoende
ideeën als je het zelf even niet weet. Gebruik de vrije dagen natuurlijk ook om lekker bij te komen,
dat kan iedereen wel gebruiken in deze tijd. We zien de leerlingen graag op maandag 26 oktober
terug op school.
Ziek melden
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?

Corona
Wij houden ons op school aan de regels van de Rijksoverheid met betrekking tot corona. Hieronder
nog even de regels op een rij. Voor iedereen geldt:
Blijf thuis bij:
•

Neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, tijdelijk minder ruiken en
proeven, verhoging tot 38 graden koorts.

•

Leerlingen en onderwijspersoneel blijven ook thuis als een gezinslid verkouden is en koorts
heeft.

•

24 uur klachtenvrij = weer naar school.

•

Pauzes worden alleen gehouden met de eigen groep. Na schooltijd gaat iedereen direct naar
huis.

•

We houden zoveel mogelijk 1,5 m afstand.

•

We wassen regelmatig onze handen en gebruiken papieren afdroogdoekjes.

•

We hoesten en niezen in de binnenkant van onze elleboog.

•

We gebruiken papieren zakdoekjes.

•

We schudden geen handen.

Schoolvakanties en vrije dagen in schooljaar 2020-2021
Herfstvakantie: maandag 19 oktober t/m vrijdag 23 oktober 2020
Studiedag: dinsdag 10 november 2020
Studiedag: woensdag 9 december 2020
Kerstvakantie: vrijdag 18 december 2020 vanaf 12.00 uur t/m vrijdag 1 januari 2021
Studiedag: maandag 25 januari 2021
Voorjaarsvakantie: maandag 22 februari t/m vrijdag 26 februari 2021
Studiedag: donderdag 18 maart 2021
Studiedag: donderdag 1 april 2021
Goede Vrijdag: vrijdag 2 april 2021
Tweede Paasdag: maandag 5 april 2021
Koningsdag: dinsdag 27 april 2021
Studiedag: maandag 26 april 2021
Meivakantie: maandag 3 mei t/m vrijdag 14 mei 2021
Tweede Pinksterdag: maandag 24 mei 2021
Studiedag: 30 juni 2021
Zomervakantie: Vrijdag 16 juli 2021 vanaf 12.00 uur t/m vrijdag 27 augustus 2021

