
 
 

 

 

16 juli 2020 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Het schooljaar is alweer voorbij. Wat een enerverend jaar was het en wat ging het weer 

snel. Het meest ingrijpend was denk ik wel de coronaperiode: ineens hadden we een lege 

school, mochten we geen contacten buiten de deur hebben, moesten we binnen blijven, 

mocht er niet meer gesport worden, etc. etc. én moest er thuis gewerkt worden, ook door 

de leerlingen. Gelukkig zijn de maatregelen nu een stuk soepeler en mochten we de 

afgelopen weken de jongens weer op school onthalen. Wat waren we blij en wat waren zij 

blij! 

 

We zijn als team trots op De Oeverpieper en zéker op de leerlingen. 

We gaan vandaag ‘officieel’ afscheid nemen van de schoolverlaters: Adrie, Erik, Jesse, 

John, Thijmen en Thomas; we zullen ze missen. We wensen ze heel veel succes bij de 

volgende stap in hun carrière.  

 

Morgen begint de vakantie. Geniet van de rust, de ontspanning en elkaar.  

Een fijne tijd toegewenst! 

 

Op 31 augustus zullen we de leerlingen vanaf 8.30 uur weer met open armen ontvangen. 

 

Janny Voortman 

 

 

Schoolgids en jaarkalender 2020-2021 

De schoolgids 2020-2021 vindt u online op onze website www.oeverpieper.nl. Hierin treft 

u veel informatie aan voor het komende schooljaar en informatie over methodieken, 

leerroutes, leerlingenzorg en veel praktische zaken. Het is een naslagwerk voor als u 

bepaalde zaken of activiteiten nog eens wilt opzoeken.  

 

Als het goed is heeft u de Jaarkalender 2020-2021 ontvangen, een mooi boekwerkje met 

prachtige foto’s en handig om notities op te maken.  

 

Informatieavond  

Op de jaarkalender kunt u lezen dat op donderdag 10 september de informatieavond 

gepland staat. Echter deze zal niet ’s avonds plaatsvinden, maar ’s middags. Om 

14.00 uur gaan we starten in de aula van De Oeverpieper (Gruenepad 2) met thee/koffie 

en wat lekkers. Nadat we elkaar gesproken hebben, kunt u naar het lokaal van uw kind 

voor een nadere kennismaking met de begeleiders en de klasgenootjes van uw 

zoon/dochter.  

 

 

 

 

 



Nieuws uit de lokalen 

 

Lokaal 1: 

Na een lange periode thuis te hebben gezeten i.v.m. het coronavirus en op afstand 

onderwijs te hebben aangeboden, waren meester Bren en juf Renske blij om de 

jongens weer te zien op school (3 juni).  

Eenmaal op school en na het bespreken van de veranderingen in het programma, 

pakten de jongens het programma weer goed op, waardoor de juf zelfs nog toetsen 

af kon nemen.  

Verder gaan wij op dinsdagochtend naar het Klimbos. Hier kunnen de jongens volop 

klimmen in en op de touwen die in de bomen hangen. Op vrijdagmiddag wandelen 

we naar het strand en met mooi weer kunnen ze daar dan een verfrissende duik 

nemen in de zee. Van deze activiteiten genieten Joey, Angelo, Tim en Bas volop.  

De laatste week van het schooljaar zullen we afsluiten met een kookles,  dit omdat 

de jongens hier altijd naar uitkijken.  

Angelo, Joey, Tim, Bas, meester Bren en juf Renske wensen iedereen een fijne 

zomervakantie. 

 

Lokaal 3: 

Nog even en dan begint de grote vakantie alweer. Wat is de tijd snel gegaan! Het 

was even wennen om na een periode thuis weer naar school te gaan, zeker nu de 

gym-, zwem- en judolessen niet doorgingen. Gelukkig konden wij wel heel veel 

naar het strand, het bos en het Klimbos. Dat vinden we heerlijk tussen het harde 

werken en spelen door. En nu het mooi weer is en de vakantie begint, kunnen we 

ook thuis lekker buiten spelen.  

Tot volgend jaar! 

 

 

Lokaal 4: 

Wat een bijzonder schooljaar was het dit jaar! In januari startte lokaal 4 met Rayan, 

Mohamed Yassir en Sami. In februari waren ook alle juffen er en was lokaal 4 

compleet. We raakten steeds meer aan elkaar gewend en toen ineens was daar 

corona en waren we allemaal acht (!!) weken thuis. Gelukkig mochten we in mei 

weer naar school en zijn we verder gegaan met nieuwe dingen leren en veel leuke 

dingen doen. Omdat er geen bewegingszorg was, maakten we twee keer per week 

een uitstapje. Het Klimbos en de kinderboerderij waren favoriet. Daar hebben we 

veel plezier beleefd! Nu is het alweer zomervakantie. Ook een tijd vol spannende, 

nieuwe dingen. 

Juf Eva, juf Sanne en juf Marieke wensen alle jongens en ouders van lokaal 4 een 

hele fijne en zonnige zomer! Op naar een mooi nieuw schooljaar om nog meer 

nieuwe dingen te leren! 

 

 

Lokaal 5: 

Tijdens de Corona periode zijn Mike en Nigel een aantal dagen op school geweest. 

We hebben in de ochtenden hard gewerkt en in de middagen hebben we heerlijk 

genoten van het weer. We zijn naar het strand, het paard en naar het bos geweest. 

Nu we weer compleet zijn is het allemaal toch net nog even leuker. De jongens 

hadden elkaar duidelijk gemist, en wij hen ook! Vanaf het moment dat we weer 

mochten was het weer net of het nooit anders is geweest. We werken hard aan taal 

en rekenen, krijgen les in Engels, geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en seksuele 

vorming. Ook het koken en groen gaan gewoon weer door. In plaats van de zwem- 

en gymmomenten gaan we lekker op stap: richting het meer bij lekker weer, spelen 



bij het skatebaantje of een stuk fietsen. Na deze weken hard werken zijn we 

allemaal toe aan een mooie zonnige vakantie!  

 

Lokaal 6: 

Na een lange onderbreking is ook het vso weer gestart. Het was goed om te zien 

dat de opgebouwde vaardigheden niet waren weggezakt, dit door het digitale 

huiswerk wat op maat is aangeboden aan onze leerlingen. Eenmaal terug in de 

structuur van de dag zijn ook de stagedagen weer opgepakt. Ook hier was er weinig 

te merken van afbraak van vaardigheden. Met trots kunnen we vertellen dat 

meerdere leerlingen ook uitstromen voor drie dagen op hun stageplek bij Brownies 

en Downies. Verder rest ons nog het afscheidsfeestje om deze fantastische periode 

samen goed af te sluiten op lokaal 6. 

Op naar een nieuw avontuur!! 

 

Lokaal 7 

De jongens en juffen van lokaal 7 hebben wel een grote vakantie verdiend, want 

ze hebben keihard gewerkt! Natuurlijk hebben we lezen, schrijven en rekenen 

gedaan, maar we hebben ook veel geleerd over de wereld. Dat gebeurt bij het vak 

wereldoriëntatie. Dan doen we biologie, aardrijkskunde of geschiedenis. Zo weten 

we nu veel over insecten, over de Nederlandse provincies en over dinosaurussen. 

Koken vinden we ook hartstikke leuk! We mochten vanwege corona niet naar het 

kooklokaal, maar in de klas hebben we ook lekkere dingen gemaakt zoals 

salade, broodje hamburger en smoothie. Het is wel jammer dat we niet konden 

gymmen, zwemmen en judoën (ook vanwege de corona), maar we hebben wel 

andere leuke dingen gedaan. We hebben bunkers gekeken in het wandelbos, 

geklommen in het Klimbos en toen het mooi weer was zijn we lekker naar het 

strand geweest.   

We wensen iedereen alvast een fijne vakantie!  

 

Lokaal 8: 

Alle jongens zijn er eindelijk weer! Na een gekke en bijzondere periode zijn wij 

ontzettend blij dat de jongens van lokaal 8 er bijna allemaal zijn. Nadat ze maanden 

lang thuis hebben gezeten mogen ze eindelijk weer naar school. Er stromen drie 

jongens dit jaar uit. Daarom hebben wij samen met de jongens bedacht dat wij er 

een feestweek van gaan maken. Er staan verschillende activiteiten gepland zoals 

een game-dag en lekker naar het strand. Alle drie de jongens zitten al jaren op De 

Oeverpieper. Wij gaan ze erg missen. Wij wensen de jongens veel plezier bij hun 

volgende werkplek, en natuurlijk een fijne welverdiende vakantie.  

 

 

Schoolvakanties en vrije dagen in schooljaar 2020-2021 

• Zomervakantie: vrijdag 17 juli 2019 vanaf 12.00 uur t/m vrijdag 28 augustus 2020 

• Studiedag: 15 september 2020 

• Studiedag: 2 oktober 2020 

• 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 

• 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 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


