
 
 
Noordwijk,  18 februari 2021 
 
Beste ouders/verzorgers, 
Wat leven we toch in een bijzondere tijd.  
Door alle coronamaatregelen was de school voor een lange tijd dicht en kregen we ook in Nederland 
te maken met een avondklok. Toen de school weer openging voor de leerlingen t/m 13 jaar, konden 
we een (paar) dag(en) niet komen door de hoeveelheid sneeuw die gevallen was en afgelopen maandag 
konden we weer niet naar school door de spekgladde wegen vanwege de ijzel. Het is dezelfde week 
als waarin de weerdeskundigen 18 graden bóven nul voorspellen….. 
Hopelijk horen we volgende week van de minister-president dat we ook snel de VSO-leerlingen op een 
veilige manier op school mogen begroeten. We hebben intensief contact met ze en weten die oudere 
leerlingen dat we ze echt niet vergeten zijn.  
Maar nu gaan we eerst genieten van een weekje vakantie; even afstand nemen van school; even weer 
opladen. Maak er een mooie en gezellige week van met elkaar!   
Janny Voortman 
 
De Oeverpieper weer open voor leerlingen t/m 13 jaar 
Vanaf maandag 8 februari gingen onze deuren weer open voor leerlingen t/m 13 jaar. Voor de leerlingen 
van 14 jaar en ouder loopt het afstandsonderwijs nog door totdat we nieuwe informatie hebben. Als u 
hier nog vragen over heeft neem gerust contact op.  
 
Sneeuw 
Het zal jullie vast niet zijn ontgaan; het heeft enorm veel gesneeuwd op zondag 7 februari. Als gevolg 
hiervan reden de taxi’s niet en moesten veel leerlingen hun eerste schooldag(en) missen. Dat is 
natuurlijk erg jammer, maar sneeuw zorgt ook altijd voor veel plezier. We hebben gehoord en gezien 
dat er veel sneeuwballengevechten zijn geweest en mooie sneeuwpoppen zijn gemaakt.  
 
Babynieuws 
Op 20 januari om 21.06 uur is Marieke R. bevallen van een prachtige dochter: Billie. Wij wensen haar 
een heel mooie verlofperiode toe.  
Maar we hebben nog meer babynieuws: 
Dennis is op 3 februari vader geworden van een prachtige dochter genaamd Marilou.  
Arian heeft een dochtertje mogen verwelkomen op 8 februari met de naam Sefanja.  



Lisa zal morgen met zwangerschapsverlof gaan. 
We wensen ze allen veel geluk toe! 
 
Afscheid Marieke S. 
Marieke S., onze gedragswetenschapper, heeft een nieuwe baan gevonden. Vanaf 15 februari is zij niet 
meer werkzaam op De Oeverpieper. Wij wensen haar veel succes toe en willen haar bedanken voor 
haar waardevolle werk bij ons op school. 
 
Vacatures 
Wij hebben momenteel twee vacatures openstaan. Lisa zal per 19 februari met zwangerschapsverlof 
gaan. Voor haar zijn we op zoek naar een vervangende leerkracht.  
Ook zijn wij op zoek naar een gedragswetenschapper om Marieke S. te vervangen.  
Kennen jullie iemand die past bij één van deze vacatures? Neem contact op met Janny! 
 
OPP gesprekken 
We zijn alweer aangekomen in februari en dat betekent dat de oudergesprekken weer plaats hebben 
gevonden (of nog zullen vinden). Helaas konden we de ouders ook deze gespreksronde niet in de 
school ontvangen. Daarom hebben de gesprekken telefonisch of via Teams plaatsgevonden. We hopen 
jullie snel weer in onze school te mogen verwelkomen. 
 
‘Oeverpieper the movie’ 
Een aantal jaren geleden is een film gemaakt over De Oeverpieper. Deze film is inmiddels redelijk 
gedateerd en dus is het tijd voor een nieuwe. Het is de bedoeling dat deze film een goede indruk geeft 
van het reilen en zeilen op De Oeverpieper door de ogen van leerlingen, werknemers en ouders. U 
ontvangt thuis een formulier of u wel/geen toestemming geeft om beelden te gebruiken waarop uw 
kind te zien is. Deze film zal te zien zijn op onze website. 
 
Even voorstellen 
Wij hebben weer een aantal nieuwe aanwinsten bij ons team mogen voegen sinds dit schooljaar, 
hieronder stellen zij zichzelf even voor:  
 
Ik heet Mariska Bakker, ik ben 32 jaar en werk sinds 1 december 2020 op De 
Oeverpieper op lokaal 3.  Ik werk op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. 
Hiervoor heb ik altijd bij ’s Heeren Loo gewerkt, op de Willem v.d. Bergh. Hier gaf 
ik mensen op een woning zorg en begeleiding. Na 14 jaar heb ik voor een nieuwe 
uitdaging gekozen. Ik werk met plezier op De Oeverpieper en hoop iedereen te 
leren kennen de komende jaren!  
 



Hallo allemaal!  
Ik ben Saskia. Na de zomervakantie ben ik gestart op De 
Oeverpieper op lokaal 1. Onderwijs was nieuw voor mij, werken 
met kinderen niet. Voorheen heb ik veel gewerkt met kinderen 
en jongeren met een beperking. Het is jammer dat de meeste 
leerlingen van lokaal 1 nu thuis zijn in verband met de corona-
maatregelen. Gelukkig spreek ik ze regelmatig via Teams. Nu het 
zwembad gesloten is kunnen we niet zwemmen met de 
leerlingen; zelf kan ik ook niet trainen voor waterpolo. Dus nu 
ben ik veel aan het wandelen of fietsen in de omgeving van de 
Braasem. Thuis met mijn gezin vinden we het leuk om 
gezelschapspelletjes te doen. Of op pad gaan met vrienden, 
lekker uit eten of naar het theater gaan. Wie weet ontmoeten we 
elkaar op school.  

 
 
Ik ben Dennis, sinds dit schooljaar ben ik werkzaam op De Oeverpieper. Na zes jaar 
te hebben gewerkt in verschillende functies op een terrein met mensen met een 
beperking zocht ik een nieuwe uitdaging. Ik heb vroeger gestudeerd voor gymleraar 
en op die manier altijd wel een connectie met het onderwijs gehad. Dit jaar ben ik 
werkzaam op lokaal 5. In het begin moesten de jongens even wennen aan me maar 
nu weten ze wat ze aan me hebben. Verder ben ik getrouwd, heb een zoontje van 
vier en sinds kort ben ik ook trotse vader van een dochter. 
 
Nieuws uit de lokalen 
Lokaal 1 
Op lokaal 1 proberen we er in deze lockdown de gezelligheid in te houden door elke dag even met 
elkaar te videobellen via Teams. Iedere ochtend om 10.00 uur bespreken we met elkaar de dag, doen 
we een spelletje of een leuke quiz en kijken we het Jeugdjournaal. Als de juffen en meesters weg zijn 
blijven de leerlingen vaak nog even hangen om met elkaar te kletsen. Daarnaast wordt er hard gewerkt 
door de jongens op Gynzy aan taal en rekenen. Ondanks dat ze het thuis super doen, hebben ze er 
toch wel weer zin in om gezellig met elkaar naar school te gaan.  
 
Lokaal 3 
Hoi allemaal, 
Wat hebben wij een hoop geleerd afgelopen tijd, zoals: 

 Hoe we via Teams met juf Caroline kunnen bellen; 
 Dat je via de chat in Teams allemaal leuke gifjes kan versturen; 



 Dat we via Teams ook met de hele klas tegelijk kunnen bellen; 
 Leren rekenen via Gynzy met sommen tot en met 10, 30 of zelfs 100; 
 Wat er allemaal bij de winter hoort (zoals de sneeuw van afgelopen week); 
 Dat je ‘stop’ kan zeggen als er iets gebeurt wat je niet leuk vindt; 
 Hoe je weer rustig kan worden, bijvoorbeeld door even op een rustige plek te gaan zitten; 
 Dat als je gaat sleeën, het handig is als je je voeten optilt (Meester Klaas…). 

Komende tijd zijn we weer als volledige klas bij elkaar! Dat zal even wennen zijn maar we hebben er 
weer heel veel zin in. 
 
Lokaal 5 
In lokaal 5 was het een gekke tijd met maar twee leerlingen. Gelukkig waren we 
woensdag 10 februari weer compleet als klas. Wij hebben heerlijk samen als klas in 
de sneeuw gespeeld en geknutseld. Ook is het spelen met blokjes om samen een zo 
hoog mogelijke toren te bouwen een super leuke nieuwe activiteit binnen in ons 
warme lokaal. 
Wij van lokaal 5 zijn blij dat iedereen er weer is!   
 
Lokaal 6 
Wat zijn het gekke tijden zo, van op school zijn vanuit thuis of woning taal- en rekenwerk doen en 
dagelijks via Teams met de juf bellen. Daarnaast ook nog 3 keer per week met de hele groep bellen, 
waarvoor een activiteit werd verzorgd door Roelof of Stan. Gerrit, Roelof, Stan en Renske zijn 
megatrots op de jongens van lokaal 6, hoe zij om zijn gegaan met de veranderingen. Ze hebben het 
super goed gedaan en zich keurig aan de afspraken gehouden. Nawfal heeft hard met Roelof op school 
gewerkt, Luciano met Gerrit op de woning, Randy en Giovanny met Renske vanuit huis. Sinds deze 
week hebben wij naast Nawfal gelukkig ook Luciano en Randy op school weer mogen ontvangen en 
we hopen Giovanny ook weer snel te mogen zien op school!  
 
Lokaal 7 
We vinden het allemaal heel fijn dat we weer naar school mogen. Tijdens de lockdown waren de meeste 
kinderen thuis. Die kinderen kregen wel online les en dat ging best wel goed! Juf Geertje gaf steeds 
aan één leerling tegelijk les. Zo kon ze de lessen aan elke leerling aanpassen of lessen geven over 
onderwerpen waar leerlingen zelf om vroegen. Zo was er een leerling die graag geschiedenisles wilde 
en een andere leerling wilde graag meer weten over het aflezen van kalenders. Een aantal kinderen 
was wel op school en die werden begeleid door meester Alex, juf Willeke en juf Yentl. Ze deden 
schoolwerk, maar er was nu ook veel gelegenheid om ontspannende activiteiten te doen zoals wandelen 
in het bos of de duinen. Toch is het leuker om weer echt bij elkaar te zijn. Iedereen was al snel weer 
gewend en het samen les krijgen gaat alweer hartstikke goed. 
 



Lokaal 8 
Sinds de vorige nieuwsbrief is er weer een hoop gebeurd. De jongens zitten alweer een aantal weken 
thuis en volgen onderwijs op afstand. Naast de taal en rekensommetjes was er ook nog tijd voor een 
bingo waar de klas fanatiek de nummertjes aan het wegstrepen was onder leiding van onze stagiair 
Arian. Tim had alle bingo combinaties als eerste gehaald en was zo vrijgevig dat hij de prijzen wel wilde 
delen met zijn klasgenoten. Wanneer iedereen weer op de Oeverpieper is mogen de jongens een keertje 
bepalen wat we gaan koken. Ze mogen een lekker broodje uitzoeken bij de Lidl en een ander mag weer 
kiezen wat voor activiteit we gaan ondernemen in de pauze. Wij hopen dat we de jongens snel weer 
allemaal bij elkaar hebben! 
 
Bananen pannenkoekjes 
Ontbijt afwisselen is leuk en lekker. Deze bananen pannenkoekjes zijn makkelijk te maken en heerlijk 
om te eten.  
Ingrediënten 

 3 eieren                                                
 2 bananen 
 snufje kaneel 
 klontje boter 
 garnering: schijfjes banaan, bosvruchten of ander fruit, honing of stroop 

Bereiding 
Stap 1 
Prak met een vork de bananen zo fijn mogelijk. Klop met de vork de eieren en 
kaneel erdoorheen. Verhit een beetje boter in een koekenpan en schep wat 
beslag erin.  
 
Stap 2  
Je kunt telkens 3 kleine pannenkoekjes per keer gebakken maar je kunt ook 
een grote pannenkoek maken. Wacht tot de pannenkoekjes beginnen te stollen 
en bruin worden van de onderkant en er belletjes aan de bovenkant komen.  
 
Stap 3 
Draai de pannenkoekjes voorzichtig om met een spatel en bak ook de andere 
kant bruin.  
Als beide kanten gaar zijn kun je ze afmaken met wat schijfjes banaan, stroop, 
honing of iets anders dat je lekker vindt. Je kunt ze 2 dagen in de koelkast 
bewaren, of zelfs invriezen voor later. Eet smakelijk!  
 
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? 
 
Voorjaarsvakantie 
De voorjaarsvakantie staat weer voor de deur! Op 19 februari is de laatste (online) schooldag en op 1 
maart gaan we weer van start.  



 
Schoolvakanties en vrije dagen in schooljaar 2020-2021 
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 
 
 

 


