Noordwijk, 21 december 2021
Beste ouders/verzorgers,
De laatste Nieuwsbrief van kalenderjaar 2021.
Het was een bijzonder jaar, waarin corona een behoorlijke impact heeft gehad op ons allemaal.
Daarnaast hebben we op De Oeverpieper al langere tijd te maken met zieken onder het personeel.
Op dit moment zit ik weer in een bijna lege school, nu wederom door een lockdown. Ik besef dat er
regelmatig een groot beroep ook op u als ouder/verzorger wordt gedaan.
Ik wil u enorm bedanken voor de prettige samenwerking. Laten we in het nieuwe jaar ook de lijntjes
kort houden met elkaar, want wij bereiken het meest als we de handen ineen slaan.
Ik wens u gezellige feestdagen en een goed nieuwjaar toe!
Janny Voortman
Even voorstellen:
Mijn naam is Bram Hoppenbrouwer, ik ben 46 jaar jong en woon in Katwijk aan Zee. Ik ben getrouwd
met mijn lieve vrouw Antoinette en ben ik vader van een zoon van 10 jaar en een dochter van 8 jaar.
Mijn hobby’s zijn voetbal (kijken en doen) en hardlopen.
De afgelopen jaren heb ik met heel veel plezier gewerkt op
diverse woningen als begeleider op de VIC (afdelingen) bij
‘s Heeren Loo in Noordwijk (Willem van den Bergh).
Maar het ging bij mij toch steeds meer kriebelen om verder
te gaan kijken, maar dan in het onderwijs bij ‘s Heeren Loo.
Na het afronden van mijn studie constateerde ik dat ik toe was aan een
nieuwe stap in mijn carrière en kwam ik in contact met De Oeverpieper, na
een goed gesprek met de directrice maakte ik de beslissing om de overstap te
maken. Sinds 1 november 2021 werk ik dan ook met veel plezier in lokaal 7.
Ik kijk er naar uit om de komende tijd met iedereen kennis te maken, maar ook om mijn
enthousiasme over te brengen op mijn collega’s en de leerlingen.

Hallo,
Mijn naam is Fenna Went. Moeder van 2 jongens en 2 stiefkinderen.
Ik kijk graag naar een goede film kijken en ben altijd in voor een lekkere
kop koffie. Ik werk sinds mijn 18de met de LVB-doelgroep met moeilijk
verstaanbaar gedrag. Ik ben helemaal blij met deze nieuwe uitdaging op De
Oeverpieper en heb zin om aan de slag te gaan.
Groetjes, Fenna

Mijn naam is Dini Heemskerk en ik ben sinds 1 december werkzaam op
De Oeverpieper. Ik ben 33 jaar oud en werk inmiddels 18 jaar in
de zorg/begeleiding. Ik vind het heel erg leuk dat ik nu aan het werk ben
op De Oeverpieper en heb er heel veel zin in. Omdat ik zwanger ben word ik
pas volgend jaar aan een vaste klas gekoppeld, nu houd ik me vooral bezig
met kantoorwerk en kijk ik graag mee in de klassen om alvast zo veel
mogelijk te leren over de leerlingen, het onderwijs en het dagprogramma.
Als ik niet aan het werk ben maak ik het liefst lange wandelingen met
mijn hond, lees ik een boek of ga ik iets creatiefs doen.
Ik kijk er naar uit jullie allemaal beter te leren kennen!
Groetjes Dini
Sinterklaas
Op dinsdag 16 november mochten de kinderen hun schoen zetten. De volgende ochtend had
iedereen een zakje pepernoten en een heerlijke chocoladeletter. Helaas kon door corona Sinterklaas
niet op school komen. Woensdag 1 december hebben we op de lokalen Sinterklaas gevierd.
Studiedag
Maandag 15 november hadden wij weer een studiedag. ’s Ochtends hebben we ons bezig gehouden
met een opfriscursus van “Samen Houvast”. ’s Middags was er tijd voor teambuilding. Een aantal
hebben een wandeling gemaakt door Warmond en een grote groep heeft kennis gemaakt met de
sport padel.
Vacatures
Wij hebben momenteel twee vacatures staan:
1. Leerkracht
2. Pedagogisch medewerker
Voor een uitgebreide omschrijving verwijs ik u naar de website: www.oeverpieper.nl
Kennen jullie iemand die past bij één van deze vacatures? Neem contact op met Janny of Suzanne!
Verder kunnen we u laten weten dat per 1 januari 2022 naast Abellien van Schie er nóg een
gedragswetenschapper in dienst komt: Marloes Vos. We zijn erg blij met haar komst en hopen dat ze
het erg naar haar zin heeft op De Oeverpieper.
Medezeggenschapsraad
We zijn heel blij dat Wilma Morsman (moeder van Rayan) namens de oudergeleding van De
Oeverpieper zitting wil nemen in de Medezeggenschapsraad. We heten Wilma van harte welkom!
Nieuws uit de lokalen:
Lokaal 1:
De afgelopen periode is er weer hard gewerkt in lokaal 1. De laatste weken zijn er veel invalkrachten
op lokaal 1 aan het werk geweest en ook dat verliep prima. Inmiddels zijn Tim en Ferry begonnen
met stage, super! De feestdagen zijn wat anders gelopen maar toch hebben we er nog gezellige
dagen van kunnen maken met z'n allen. Jammer dat er toch weer een lockdown gekomen is en de
school eerder dicht is gegaan. In ieder geval, fijne feestdagen namens lokaal 1!
Lokaal 3:
December... De maand van de feestdagen. De Sint heeft cadeaus gebracht en kerst komt eraan. Er
zijn ook verjaardagen: Rayan is in november jarig geweest en Julia is in december jarig. Er is
overlegd hoe we het lokaal willen versieren met kerst en wat we willen doen. Er kwamen leuke
ideeën! Zoals een hond meenemen en kerstlichtjes ophangen. Er zal gekeken worden wat mogelijk is
in de klas. De laatste vrijdag voor de vakantie zal er een kerstontbijt zijn.

De dag wordt dagelijks gestart met de kring. Hier heeft iedereen de mogelijkheid om wat te vertellen.
De verhalen zijn altijd divers en leuk om te horen. In de klas zijn we goed aan het leren. De taal- en
rekenlessen worden goed gevolgd. Tussendoor wordt er gewandeld, even een ‘frisse neus halen’. Tijd
voor ontspanning is er ook. In de middag wordt er vaak een gezamenlijk spel gespeeld. Vaak wordt
er gekozen voor Uno. En maar hopen dat degene voor je geen pestkaart opgooit!
Iedereen alvast een goede vakantie toegewenst en fijne feestdagen!

Lokaal 4:
De laatste weken op lokaal 4 verliep het wat anders
dan we hadden bedacht. We hebben veel gedaan en
geleerd van elkaar. Eerst aftellen naar Sinterklaas met
het Sinterklaasjournaal. Gerekend met pepernoten
(en natuurlijk van gegeten), zelf een
Sinterklaasboekje gelezen. Jammer genoeg kwam de
Sint niet met zijn pieten. Toch hebben we een
gezellige dag gehad, cadeautjes gekregen,
pietendisco (zie foto) gedaan en een film gekeken. Na
het Sinterklaasfeest zijn we gaan aftellen naar de
kerst. Dit deden we met een aftelkalender. Elke
ochtend in de kring mochten we een deurtje open
maken. Hierachter zat een filmpje. Zo hebben we onder andere geleerd over niezen, hoe kunnen we
insecten de winter door helpen, pompoenen lekker zijn om te eten en over het noorderlicht. Jammer
genoeg kunnen we nu op school de deurtjes niet meer openmaken. Op woensdag gaan we na het
buiten spelen naar de judo. Jeetje, wat worden de judoworpen moeilijker. Maar door het oefenen met
elkaar en met de meester worden de jongens hier steeds beter in. Leuk om te zien!
Wij wensen iedereen fijne dagen en een goed 2022!
Lokaal 5:
De afgelopen periode stond in het thema van de feestdagen. We hebben met het lokaal de
gebeurtenissen van sinterklaas en zijn pieten op de voet gevolgd. Het kijken naar het
sinterklaasjournaal vond iedereen dan ook superleuk en spannend. We hebben veel knutselwerken
gemaakt om het lokaal te versieren om zijn bezoek op te leuken. Echter Ozosnel was nog zoek en
daarom kon hij helaas niet langskomen op school. Gelukkig hadden zijn pieten wel een zak met
cadeautjes achtergelaten in de klas. Zo konden we Sinterklaas toch nog vieren op school.
Na Sinterklaas kwam het thema kerst. We hebben het lokaal versierd met eigen gemaakte kerstballen
en kersthuisjes. Ook hebben we een grote sok gemaakt die in de kerstboom gehangen kan worden.
Tussen al het knutselen door werd er ook nog hard gewerkt aan rekenen, taal, schrijven en nog veel
meer. Door het besluit van de overheid zijn de leerlingen van lokaal 5 een week eerder vrij. Vandaag
lunchen we met kerst-toasties en hebben we er nog een leuke dag van gemaakt.
Namens lokaal 5 wensen wij iedereen fijne feestdagen en een heel gezond 2022!
Lokaal 6:
Door de nieuwe Corona maatregelen is De Sint niet langsgekomen op De Oeverpieper. Dit mocht de
pret niet drukken. Lokaal 6 heeft het uitgebreid gevierd met een Sinterklaasspel. Darten, sjoelen en
een mikspel stond op het programma. De jongens moesten door middel van een puntensysteem
pepernoten verdienen.
Deze periode zijn wij ook begonnen met de persoonlijke doelen van de jongens samen met ze te
evalueren. Zelf aangeven hoe je het vond gaan is lastig omdat het doelen zijn waar de jongens
moeite mee hebben. Door dit na te bespreken leren de jongens ook te kijken naar hun eigen gedrag.
Samenwerken tijdens de gymles stond deze periode centraal. Tijdens deze groepslessen wordt er
gewerkt aan omgangsregels en het oefenen om te luisteren naar elkaar.
Wij wensen iedereen alvast fijne feestdagen en een goede jaarwisseling. Wij hopen de jongens na de
kerstvakantie weer met alle vingers op school te ontvangen.

Lokaal 7:
En ineens is het alweer december en komt de kerstvakantie er al bijna weer aan. We zijn heel blij als
we als klas compleet zijn en onze vaste juffen en meesters er gewoon zijn. De Sinterklaasviering
hebben we in de klas gedaan en was heel gezellig.
Nu kerst er bijna aankomt, is onze klas versierd en gaan we hem nog mooier maken met onze
zelfgemaakte knutselwerken. Maar daarnaast wordt er ook enorm hard gewerkt in ons lokaal. Zo zijn
we met rekenen bezig met meten en wegen, met taal leren we wat lidwoorden en werkwoorden zijn.
Met Engels gaan de lessen over je stamboom en je familie en we hebben veel plezier in de spellen
van De Vreedzame School.
Lokaal 8:
In lokaal 8 zijn we de laatste tijd weer veel bezig geweest met samenwerken, hebben de jongens een
start gemaakt met hun eigen knutsel project. Omdat de Sint niet in de traditionele manier gevierd
kon worden hebben we op het lokaal wat spelletjes gedaan in het thema Sint. De jongens zijn toen
ook hard op zoek gegaan naar hun cadeautjes die verstopt waren. En de hele klas werd vervolgens
bezaaid met pepernoten. Ondertussen is de man met de baard weer het land uit en heeft de
kerstboom en versieringen zijn intrede weer gedaan. De hele klas heeft geholpen met de klas te
versieren zodat wij ook weer in stijl richting het einde van de jaar kunnen gaan. In de afgelopen
weken is onze meester Bren weer voorzichtig gestart met de ochtenden te komen. Dit gaat gelukkig
stap voor stap de goede kant op. Na de kerst hopen we dan eindelijk weer compleet als klas te
kunnen gaan beginnen.

Schoolvakanties en Vrije dagen in schooljaar 2021-2022
Kerstvakantie
24 december 2021 vanaf 12.00 uur t/m 7 januari 2022
Studiedag
25 januari 2022
Voorjaarsvakantie
28 februari t/m 4 maart 2022
Studiedag
21 maart 2022
Studiedag
14 april 2022
Goede Vrijdag
15 april 2022
Tweede Paasdag
18 april 2022
Meivakantie
25 april t/m 6 mei 2022
Hemelvaart
26 mei t/m 27 mei 2022
Tweede Pinksterdag
6 juni 2022
Studiedag
7 juni 2022
Zomervakantie
8 juli vanaf 12.00 uur t/m 19 augustus 2022

