Noordwijk, 22 februari 2022
Beste ouders/verzorgers,
Wat zijn we op De Oeverpieper blij dat we de ‘donkere periode’ achter ons kunnen laten. De zieken
zijn aan het herstellen, de vaste gezichten komen terug op de lokalen, de maatregelen die corona
met zich meebracht konden gelukkig worden versoepeld en zelfs buiten merken we dat de dagen
langer worden en zien we uit naar alles wat de lente met zich mee gaat brengen.
Vooruitlopend op 1 maart, complimentendag, wil ik u als ouders/verzorgers complimenteren voor uw
begrip en flexibiliteit in de afgelopen periode. U dacht met ons mee als het ons op De Oeverpieper
niet lukte om het bezettingsrooster rond te krijgen. Daarnaast een compliment aan alle leerlingen, die
zich zo goed hebben weten aan te passen aan de veranderingen. Ook een heel groot compliment
naar het fantastische team van De Oeverpieper; wat is er hard gewerkt om alles werkende te
houden. Ik ben trots!
Volgende week is het voorjaarsvakantie, de school is een weekje dicht.
Maak er met elkaar een mooie week van!
Janny Voortman

Inspectiebezoek
Op woensdag 16 maart zullen we bezocht worden door twee inspecteurs van het onderwijs. Dit
bezoek zou al eerder hebben plaatsgevonden, maar door corona werd dit uitgesteld. Ik houd u op de
hoogte als we de uitslag binnen hebben van hun bevindingen.
Tevredenheidsonderzoek
In maart zal u benaderd worden voor het invullen van een tevredenheidsonderzoek over De
Oeverpieper. We hopen van harte dat u bereid bent deze naar waarheid in te vullen, zodat we een
realistische meting kunnen doen.
Even voorstellen
Ik ben Marloes Vos, 35 jaar. Vanaf 1 januari ben ik als gedragswetenschapper begonnen op De
Oeverpieper. Vanuit mijn eerdere werkzaamheden kende ik De Oeverpieper al. Ik had hier een goede
samenwerking mee. Nu werd mij gevraagd of ik vanuit 's Heeren Loo als gedragswetenschapper
wilde werken op De Oeverpieper. Dit wilde ik natuurlijk erg graag en per 1 januari ben ik dan officieel
begonnen. Abellien van Schie blijft ook als gedragswetenschapper, dus we hebben de taken verdeeld.
Ik werk nu 10 jaar voor de organisatie 's Heeren Loo, maar voorheen in andere functies. Na mijn
studie ben ik begonnen als medewerker op de groep, vooral buitenlocaties, en de ambulante zorg
thuis. Later ben ik doorgestroomd naar een jeugd- en gezinsteam in Noordwijk. Per 1 juli dit jaar ben
ik werkzaam als gedragswetenschapper binnen 's Heeren Loo en dit bevalt mij zeer goed.
Tijdens gesprekken op school zal ik jullie gaan ontmoeten. Mochten jullie al vragen hebben aan
Abellien of mij, dan kunnen jullie dit altijd via het lokaal van uw zoon/dochter laten weten.

Afscheid juf Caroline
Juf Caroline, heeft een nieuwe baan gevonden. Op maandag 31 januari had zij haar laatste dag op
De Oeverpieper. Wij wensen haar veel succes toe en willen haar bedanken voor haar waardevolle
werk bij ons op school.
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?
Corona
Per 1 februari zijn de regels voor leerlingen aangepast. Wanneer er iemand in huis positief getest is
maar uw zoon of dochter heeft geen klachten mogen zij gewoon naar school komen.
Nieuws uit de lokalen
Lokaal 1:
De afgelopen periode is er weer hard gewerkt in lokaal 1. De laatste weken zijn de vaste meesters
weer op het lokaal en dat is superfijn voor onze jongens. Ook de juf is volop bezig met geven van
instructie tijdens taal en rekenen. Helaas zijn we bijna nooit meer helemaal compleet, maar er wordt
op dit moment ook hard gewerkt op de stages. Sinds 4 weken geleden hebben we een nieuwe
leerling mogen verwelkomen in de klas. Alle leerlingen heten hem van harte welkom en lokaal 1 voelt
aan als een warm bad! Nog heel even en we mogen welverdiend een weekje uitrusten in de
voorjaarsvakantie.
Lokaal 3:
In lokaal 3 is sinds een aantal weken extra tijd voor rekenen en taal ingepland. De leerlingen doen dit
heel erg goed! Ze werken hard aan de leerdoelen voor dit schooljaar. Zo zijn ze bezig met
voorzetsels, lidwoorden en rebussen. Het oplossen van rekenraadsels gaat ze ook erg goed af. Op de
dinsdagen en vrijdagen is meester Alex bij ons komen werken op het lokaal. Hij vervangt dan de ene
dag juf Mariska en de andere dag meester René. Ook sluit bij lesmomenten zoals taal en rekenen juf
Eva bij ons aan om een leerling individueel te begeleiden. Mooie ontwikkelingen dus.
Nou tot de volgende nieuwsbrief, groetjes uit lokaal 3!
Lokaal 4:
Na de kerstvakantie zijn we gelukkig allemaal weer gezond en zonder corona op school gekomen. We
hebben de afgelopen weken weer hard gewerkt. Het thema winter hebben we gedaan en we hebben
geleerd over de seizoenen. Ook hebben we nu elke maand een doel in de klas waar we mee gaan
oefenen deze maand is dat we een stille vinger opsteken als we iets willen vragen. Dit gaat al erg
goed! 14 februari was het Valentijnsdag, hier hebben we in de klas over gesproken met elkaar, en
een mooie tekening gemaakt. Verder gaan we in de komende periode aan het thema sprookjes
werken. Dit wordt vast heel leuk!
We hebben er al heel veel zin in!!
Lokaal 5:
Wat is er hard gewerkt de afgelopen weken. Veel verschillende onderwerpen zijn aan bod geweest.
De Olympische Spelen en de Nationale Voorleesdagen bijvoorbeeld. Tijdens de Nationale
Voorleesdagen hebben we elke dag voorgelezen aan de leerlingen van lokaal 5. Zo hebben we
voorgelezen uit het boek "Maar eerst ving ik een monster" of "Handboek voor Superhelden". De
leerlingen hebben hierin goed meegedaan en hebben meegeholpen met het uitkiezen van de boeken.
Elke dag, mits het weer het toe laat, spelen we buiten met de leerlingen van lokaal 5. Hier doen we
verschillende dingen. Zo vinden sommige leerlingen het leuk om te spelen met stoepkrijt. De
afgelopen periode was het spel lummelen een spel dat we veel gespeeld hebben. De leerlingen
hebben hierbij veel samen moeten werken wat onwijs leuk was om te zien. Voetballen doen de
leerlingen ook graag. Er werd van uit de leerlingen gevraagd of ze een spreekbeurt mochten houden.

Tijdens de lessen hebben we hierover gesproken: Wat is dat nou een spreekbeurt en wat moeten we
hiervoor voorbereiden? De komende weken blijven we hier mee aan het werk en we proberen voor
de voorjaarsvakantie de eerste spreekbeurt te geven op lokaal 5. Alvast een hele fijne vakantie.
Lokaal 6:
Lokaal 6 is deze periode begonnen aan het lesgeven aan elkaar. Door het aan elkaar lesgeven
oefenen de leerlingen met het rekening houden met elkaar. Afgelopen periode zijn wij begonnen aan
het opstellen van persoonlijke leerdoelen. Het doel van dit is, om de leerlingen te betrekken bij het
eigen leerproces. Om te wennen aan deze werkwijze heeft de begeleiding van het lokaal de eerste
leerdoelen opgesteld. De leerlingen worden uitgenodigd zelf na te denken over hun leerdoelen, waar
ze aan willen werken. Als afsluiting van de dag evalueren wij klassikaal de leerdoelen samen met
elkaar tijdens de dagevaluatie.
Lokaal 7:
Op lokaal 7 hebben er enige veranderingen plaatsgevonden. We hebben helaas afscheid genomen
van juf Carolien en ook van een leerling die naar een andere klas van De Oeverpieper is gegaan. Na
het wennen aan deze veranderingen is de rust wedergekeerd op het lokaal. Met rekenen zijn we
begonnen met meten. We meten ons potlood, de stoelen, onszelf. Ook zijn we met het begrip tijd
bezig: klokkijken, hoelang duurt een jaar, hoeveel minuten zitten er in een uur. Sinds een paar dagen
doen we het spelletje Skipbo met zijn allen. We zijn heel fanatiek en meester Bram kan maar slecht
tegen zijn verlies.
Lokaal 8:
Lokaal 8 is gemotiveerd begonnen aan het nieuwe kalenderjaar. Ze moesten in het begin nog even
bijkomen van de vakantie en alle feestdagen. Ze hebben de knop wel snel omgedraaid.
De afgelopen periode is meester Guido afwezig geweest op lokaal 8. Hij was op vaderschapsverlof.
Meester Bren en Meester Marwan stonden voor de klas. De leerlingen konden goed omgaan met de
verandering. Ze hebben de afgelopen periode goed hun best gedaan en hebben veel vooruitgang
geboekt met lezen, taal en rekenen. De geschiedenislessen vonden ze erg leuk. Tijdens het koken
heeft lokaal 8 ook veel verschillende gerechten gemaakt en hebben ze ook weer een aantal nieuwe
gerechten uitgeprobeerd. Tijdens de gymlessen hebben ze samen met meester Nigel gewerkt aan
hun conditie en ook aardig wat krachtoefeningen gedaan. Meester Guido komt weer terug en zal dan
samen met meester Bren voor de groep staan.
Schoolvakanties en vrije dagen in schooljaar 2021-2022
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
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