Noordwijk, 26 november 2020

Beste ouders/verzorgers,
‘Even een nieuwsbrief tussendoor’ wordt ineens toch een behoorlijk lang exemplaar, boordevol
informatie. Veel leesplezier toegewenst!
Janny Voortman
Wijziging bezetting lokalen
Per 1 december ‘20 zal er op een aantal lokalen een kleine wijziging in de bezetting plaatsvinden:
meester Roelof zal voortaan op lokaal 6 staan, meester Klaas zal aansluiten op lokaal 3 en juf Lisanne
zal voortaan op lokaal 5 staan.
Helaas is juf Marieke R. (lokaal 5) vervroegd met zwangerschapsverlof gegaan vanwege complicaties.
Wij hopen dat alles met haar en de baby goed gaat en wensen haar veel sterkte!
Ook per 1 december ‘20 zal juf Mariska starten op De Oeverpieper. Zij heeft er heel veel zin in. Wij
wensen haar veel plezier op lokaal 3.
Gezocht: nieuwe vrijwilliger
Helaas hebben wij wegens verhuizing afscheid moeten nemen van onze vrijwilliger Simon. Hij heeft de
afgelopen jaren goed werk verricht in de tuinen om de school. Kent u iemand of lijkt het u zelf leuk om
eens in de week/maand te komen helpen met tuinonderhoud zouden wij daar erg blij mee zijn. Heeft
u vragen of interesse? Neem contact op met Janny.
Nieuws uit de lokalen

Lokaal 1

Wij zijn op pad gegaan, en wel naar het Muiderslot! Tijdens de
Kinderboekenweek hebben wij ons bezig gehouden met het thema
kastelen. Door het boek ‘Kasteel in zicht’ hebben we veel geleerd
over kastelen. Na twee leuke lessen zijn we vertrokken naar het
Muiderslot. Hier kregen we een rondleiding door het kasteel. We
mochten zelfs een kijkje nemen in de martelkelder. De jongens en
wij vonden het erg spannend en leuk om dit van zo dichtbij te
bekijken. Na de rondleiding mochten we zelf nog rondlopen, hebben
we een broodje gegeten en zijn we weer terug naar school gegaan.
Een mooie afsluiting van de periode tot de herfstvakantie. Helaas
hebben we vaak, door thuisquarantaine of klachten, één of meerdere
jongens moeten missen, maar des te meer plezier hebben we gehad
als we weer compleet waren.

Lokaal 3

Het is alweer eind november, de herfst is volop begonnen en wij beginnen alweer aan Sinterklaas te
denken. Ondertussen weten wij heel goed hoe het gaat in lokaal 3, zijn we elke dag hard aan het werk
met taal, rekenen, spelling en emoties. Tussen de lessen door gaan we graag naar buiten, fietsen, naar

de speeltuin of kikkers zoeken met elkaar. En gelukkig is er ook tijd om te ontspannen, een filmpje te
kijken of even op de IPad te spelen. We zijn ook met elkaar naar Naturalis geweest waar we vooral
onder de indruk waren van de grote T-rex en de vele trappen in het gebouw.
De komende tijd staat er veel te gebeuren. Er zijn meerdere jongens jarig in de klas, Sinterklaas komt
eraan en er komt een nieuwe juf bij ons werken. Allemaal best wel spannend, maar met elkaar gaan
we er weer een leuke tijd van maken!

Lokaal 5

In lokaal 5 beginnen we steeds meer aan elkaar te
wennen. Het leukste vinden we knutselen, dat doen we
ook heel veel. De laatste tijd vouwen we van papier
superhelden. We hebben er al 19 en we willen er nóg
meer. Naast al het knutselen zijn we ook bezig met taal,
rekenen, schrijven en lezen. Nieuw in onze klas is het
kiesbord. Een paar keer per dag kiezen wij hier wat we
gaan doen. Aankomende weken gaan we aan de slag met
het thema ‘Sinterklaas’; hier hebben we erg veel zin in!

Lokaal 6

Wat vliegt de tijd! En wat gebeurt er veel in lokaal 6. Na de herfstvakantie waren we als groep compleet
omdat Randy toen bij ons in de klas is gestart. Het is dus opnieuw weer even wennen aan elkaar. Als
we samen Pokemon mogen spelen, vermaken we ons uitstekend met elkaar. Ook andere uitstapjes en
bordspellen spelen met elkaar vinden we erg leuk. Maar natuurlijk wordt er ook ontzettend hard gewerkt
bij ons in het lokaal. De lessen rekenen, taal en spelling zijn al heel bekend, we vinden vooral de lessen
mediawijsheid van juf Renske erg leuk. En nu wordt het alweer kouder buiten en is Sinterklaas ook
alweer in het land. Alle toetsen zijn ondertussen afgenomen, dus de komende tijd kunnen we lekker
verder werken. En daaromheen mogen we steeds meer koken/bakken en nog meer leren over media,
geschiedenis en techniek.

Lokaal 7

Afgelopen periode was een feest. We zijn onder andere met de klas
naar Naturalis geweest. Daar was een hele hoop te zien. Naturalis
krijgt een dikke 10. De kinderen hebben veel baat bij betrouwbaarheid
en voorspelbaarheid, Maar ze genieten ook heel erg van hun vrije tijd.

De IPad vol met spellen,
Kun je ze 's nachts voor wakker bellen.
De komende periode hebben we veel feest,
We hopen dat we eind december kunnen zeggen dat Sint en kerst is
geweest.
De groetjes van alle begeleiders en kinderen uit lokaal 7.

Lokaal 8

Wij op lokaal 8, zijn na een periode van een hoop thuisquarantaines sinds korte tijd eindelijk weer
helemaal compleet. We konden daarom het lesprogramma weer lekker oppakken. Wij vonden het met
kijk op de toekomst als VSO klas belangrijk dat de leerlingen meer verantwoordelijkheden gingen
dragen omtrent het dagprogramma. De leerlingen hebben persoonlijke taken gekregen als het
jeugdjournaal klaar zetten, de tafel dekken, afwassen, afdrogen, schoonmaken, vegen, IPads in de
oplader en het dagprogramma voor de volgende dag ophangen. De leerlingen hebben in een
kringgesprek aangegeven wat ze een leuke plek lijkt om een snuffelstage te gaan lopen.

Wij hebben een leerling die nog wel eens met de boot naar Engeland gaat op vakantie en hij gaf aan
dat hij het wel erg interessant vindt hoe een veerpont nou werkt en hoe ze zoveel auto’s op een boot
kunnen krijgen. De keuze is dan voor nu ook gevallen op ‘de veerpont’. Wij gaan eind november met
de veerpont op de Kaag om te kijken hoe dit werkt en de jongens kunnen hun vragen hier stellen die
zij hebben over de veerpont.
Uitslag enquête thuisonderwijs
Tijdens de lockdown in verband met de corona, hebben wij thuisonderwijs geboden aan de leerlingen.
Er is na afloop een enquête gestuurd naar ouders over hoe zij dit hebben ervaren. Wij hebben van
slechts vijf ouders een reactie gekregen, maar willen wel graag de uitslag met u delen. Deze kunt u
inzien door te klikken op onderstaande link.

https://forms.office.com/Pages/AnalysisPage.aspx?id=woQXjgWMO0W1j5bqJQhUkFUUGon6OVEsvEpxFtiiuBUOEtUTTRBVlpZOFVIRE5LU1MzVTRJUDNCVS4u&AnalyzerToken=Wbz9ualm
6LX7sjvo1b1un88lXtsCQpKH
Mocht u nog goede ideeën hebben om afstandsonderwijs te verbeteren, dan kunt u dit Janny laten
weten.
Digitaal toetsen
Wij zijn gestart met het afnemen van digitale toetsen van CITO bij de VSO-leerlingen. We nemen in
november bij alle leerlingen de taaltoetsen af. De SO-leerlingen maken de toetsen nu nog op papier en
met materiaal. In de toekomt zullen deze toetsen ook digitaal worden afgenomen. Wij zijn erg benieuwd
hoe dit bevalt voor ons en voor de leerlingen. De eerste geluiden zijn in ieder geval positief.
Studiedag
Als team hebben we op 10 november ‘20 een studiedag gehad. We hebben ons onder andere bezig
gehouden met traumasensitief lesgeven.
Op deze digitale studiedag kregen wij een presentatie van Elselies Stevens over het werken met
kinderen met trauma’s. Dit is voor ons een heel interessant onderwerp, omdat veel leerlingen in hun
leven te maken hebben (gehad) met trauma. Zij heeft ons veel informatie en handvaten gegeven over
hoe wij deze leerlingen het best kunnen begeleiden. Gelukkig vonden wij veel herkenning in wat we al
doen, maar we hebben ook nieuwe informatie gekregen. Zo leren wij de leerlingen steeds beter
begrijpen en blijven we onszelf ontwikkelen.
Leuke wetenswaardigheid over onze schoolnaam
‘De Oeverpieper’
De Oeverpieper, (Anthus petrosus, Eurasian Rock Pipit, Pipit
maritime, Strandpieper). Tussen het basalt zitten vaak enkele
oeverpiepers, een piepersoort die je meestal aan de kust ziet. Nou
ja, zien, je hoort ze soms, ziet ze eventjes en dan zijn ze al weer
tussen de blokken verdwenen. Een enkele keer heb je geluk en
blijven ze een paar seconden zitten. Herkenbaar?
Sinterklaas
Ondanks de corona slaat de goede Sint ons natuurlijk niet over dit jaar! Wij zullen op woensdag 2
december ‘20 Sinterklaas vieren. Hij zal met een Piet en het grote boek langskomen en voor alle
leerlingen een cadeau meebrengen. Gelukkig kwam hij ook al langs om de schoenen van de leerlingen
te vullen met wat lekkers.
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
• We dragen zoveel mogelijk een mondkapje

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?
Kerstvakantie
Vrijdag 18 december om 12.00 uur begint de kerstvakantie. Dit jaar zal deze vakantie er voor iedereen
anders uitzien. Wel is het deze donkere dagen erg gezellig om binnen met elkaar spellen te doen, leuke
films te kijken en af en toe een lekkere winterwandeling te maken. Wij hopen dat iedereen ervan zal
genieten, en dat de leerlingen opgeladen aan het nieuwe jaar kunnen beginnen. Wij zien ze graag 4
januari ‘21 weer op school.
Schoolvakanties en vrije dagen in schooljaar 2020-2021
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
Berichten vanuit het bestuurskantoor van Resonans:

Wijziging functienaam teamleider naar afdelingsdirecteur
De school van uw kind valt onder de stichting Resonans. Deze stichting bestaat bijna twee jaar. In de
afgelopen periode is geëvalueerd of de organisatie goed is ingericht. Dat is het geval. Wel vinden er
enkele kleine aanpassingen plaats. Zo heet de teamleider van de afdeling waarin uw zoon of dochter
zit voortaan afdelingsdirecteur. De reden hiervoor is dat gebleken is dat het voor ouders, sollicitanten
en externen het woord 'directeur' duidelijker is als men de directie van een school wil spreken. Omdat

de betreffende teamleiders directeur zijn van een afdeling, is gekozen voor de functienaam
afdelingsdirecteur. Behalve de naam verandert er voor u niets. Indien u de leidinggevende van een
afdeling wilt spreken, kunt u voortaan contact opnemen met de afdelingsdirecteur.

Benoeming Bob Olders als bestuurder Resonans
Met veel genoegen maken we bekend dat we een nieuwe bestuurder hebben gevonden voor Resonans,
de onderwijsstichting waartoe de school van uw kind behoort. Hij is geen onbekende voor onze
organisatie: Bob Olders. Hij volgt Johan Taal op in het college van bestuur (CvB) die in januari ‘21 met
pensioen gaat. Bob werkte de afgelopen jaren als sectordirecteur bij Resonans voor de sector
mytyl/tyltyl. Hij heeft de werving- en selectieprocedure succesvol afgerond.
De raad van toezicht heeft een van de huidige bestuurders, Iepe Roosjen, per 1 januari 2021 vanwege
zijn ruime ervaring benoemd als voorzitter van het CvB. Bob Olders wordt lid van het CvB. Met Bob
Olders hebben wij vertrouwen in een blijvend sterk Resonans. Door de benoeming van Bob als lid
college van bestuur ontstaat er een vacature voor sectordirecteur bij de sector mytyl/tyltyl. Hiervoor
starten we op zeer korte termijn een werving- en selectieprocedure.
Nieuw adres Resonans
Resonans ondersteunt de scholen per 17 december 2020 vanaf een nieuw adres:
Stafbureau Resonans
Elisabethhof 17
2353 EW Leiderdorp

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

