
 
 
 

 

27 augustus 2020 
 

Beste ouders/verzorgers, 

 
De vakantie is (bijna) voorbij.  

Het team van De Oeverpieper ziet er naar uit om de leerlingen weer te mogen begroeten. De 

medewerkers zullen ze met open armen ontvangen!  

 

Ruim voor de start van de zomervakantie zijn we druk bezig geweest om de puzzel te maken: welke 

leerling komt in welke groep en welke medewerkers gaan daarbij horen? Tot vlak voor de vakantie 

klopte de puzzel, daarna niet meer. Er kwamen diverse berichten, die ervoor zorgden dat we opnieuw 

moesten beginnen met puzzelen. Vandaag kan ik zeggen: het is gelukt! Het plaatje is af en we gaan 

ervoor zorgen om er weer een mooi schooljaar van te maken - dat kan echter alleen met uw hulp! 

 

We zijn blij om zes nieuwe leerlingen te mogen ontvangen: Ronald v. A., Giovanni v. K., Desley H., 

Luciano G., Lieke S. en Marcello R. We heten jullie van harte welkom! We wensen jullie een mooie 

schooltijd toe op De Oeverpieper. In het begin zal het best spannend zijn om te zien hoe alles gaat 

en hoe iedereen is, maar hopelijk voelen jullie je snel thuis.  

 

We kunnen ook vier nieuwe medewerkers ontvangen: meester Dennis S., juf Lisanne v.h. S., juf 

Saskia Z. en juf Abellien v. S. Alle vier hebben ze ervaring in het werken met jongeren die een 

speciale, liefdevolle aanpak nodig hebben.  

Ook mogen we dit jaar vijf stagiaires verwelkomen: Maaike, Amina, Noa, Stan en Arian. 

We wensen hun veel succes toe!  

 

Juf Marieke R. en juf Lisa G. zijn zwanger! Dit is fantastisch nieuws, waar we allemaal blij van 

worden. We wensen ze een voorspoedige zwangerschap toe! 

Voor De Oeverpieper betekent dit dat ze niet meer voor de groep zullen staan en op enig moment 

met zwangerschapsverlof zullen gaan. Gelukkig kunnen beide juffen nog prima lesgeven – al is het 

in een aparte ruimte met één leerling tegelijk. 

 

Hieronder treft u de nieuwe indeling aan en nog veel meer informatie die voor u van belang is. 

We hopen u gauw te ontmoeten! (10 september?) 

 

Janny Voortman 

 

 

Groepsindeling m.i.v. 31 augustus 2020 

 

Lokaal 1 

Leerlingen: Joe F., Ferry H., Brian H., Nigel v.d. P. en Mike P. 

Personeel: Lisa G., Tom H., Saskia Z., Martin v. R. en Roelof H. en stagiaire Maaike v.d. M.   

 

Lokaal 3 

Leerlingen: Rayan v.d. A., Ronald v. A., Giovanni v. K., Damian N. en Thijs S. 

Personeel: Caroline W., Sanne O., Roelof H., Lisanne S. en stagiaire Amina B. 

 

Lokaal 5 

Leerlingen: Abdimaalik F., Alex H., Desley H. en Mohamed Yassir S. 

Personeel: Marieke R., Dennis S., Eva E., Willeke H. en stagiaire Noa vd H.  



 

Lokaal 6 

Leerlingen: Nawfal A., Giovanny B., Bas v. E., Luciano G. en hopelijk kan R.H. ook snel 

starten. 

Personeel: Renske I., Gerrit v. B. en Klaas V. en stagiair Stan D.  

In de maand september ‘20 zullen Martin v. R. en René R. er vaak zijn i.p.v. Klaas V. 

 

Lokaal 7 

Leerlingen: Franklin v. K., Jordy v.d. N., Lieke S., Jelte S. en Sami Z. 

Personeel: Geertje Z., Alex B., Yentl S. en Willeke H. 

 

Lokaal 8 

Leerlingen: Joey D., Marcello R., Angelo S. en Tim v. Z. 

Personeel: Guido S., Bren K., Larissa V. en stagiair Arian N. 

 

 

N.B. Lokaal 7 en 8 bevindt zich niet in ons hoofdgebouw, maar in de bovengang van onze collega-

school vso Het Duin, Stakman Bossestraat 79 in Noordwijk.  

 

 

Schooltijden 

Maandag  8.30 - 15.00 uur 

Dinsdag  8.30 - 15.00 uur 

Woensdag  8.30 - 12.15 uur 

Donderdag  8.30 - 15.00 uur 

Vrijdag  8.30 - 15.00 uur 

 

De inlooptijd voor leerlingen is van 8.30 - 8.45 uur. 

 

Voor eten/drinken wordt gezorgd door school – dit hoeft niet vanuit huis meegenomen te worden. 

 

 

Vervoer 

Veel leerlingen komen met de taxi. Mocht uw kind het prettig vinden om in de taxi speelgoed, een 

telefoon en/of een muziekje bij zich te hebben, dan juichen wij dat toe. Echter, eenmaal op school 

gaan deze spullen in een afgesloten kast, zodat het niet kwijtraakt of kapot kan gaan. Als de leerling 

weer in de taxi gaat, neemt hij de spullen uiteraard weer mee naar huis.  

U onderhoudt zelf de contacten met de chauffeur/vervoersbedrijf. U geeft zelf door wanneer een 

kind niet naar school gaat.  

 

 

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? 

 

 

Medicatie 

Mocht uw kind medicatie gebruiken, stem dan even met de begeleiding van het lokaal af hoe dit 

geregistreerd en bewaard moet worden en of er op school medicatie toegediend moet worden. 

 

 

Bewegingsonderwijs 

Elke week staat er judo, gymmen en zwemmen op het rooster. 

Het is fijn als de betreffende kleding op school kan blijven. Wij zorgen ervoor dat het tijdig gewassen 

wordt.  

 

N.B. Zwemmen gaat voorlopig nog niet door i.v.m. corona-maatregelen.  



 

 

Corona 

Wij houden ons op school aan de regels van de Rijksoverheid m.b.t. corona.  

Voor iedereen geldt:  

• Blijf thuis bij: 

o Neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, tijdelijk minder ruiken en 

proeven, verhoging tot 38 graden koorts.  

o Leerlingen en onderwijspersoneel blijven ook thuis als een gezinslid verkouden is en 

koorts heeft. 

o 24 uur klachtenvrij = weer naar school  

 

• Leerlingen en onderwijspersoneel die tot de risicogroep behoren, of waarvan gezinsleden tot 

de risicogroep behoren, kunnen thuisblijven. Neem hierover contact op met de schoolleiding 

en de arts. 

 

• 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. 

 

 

Jaarkalender, schoolgids en website 

Velen van u hebben de jaarkalender voor het nieuwe schooljaar 2020-2021 vlak voor de 

zomervakantie ontvangen. De nieuwe leerlingen krijgen hem z.s.m. mee naar huis.  

De schoolgids is op de website (www.oeverpieper.nl) te vinden. De schoolgids wordt niet meer op 

papier verstrekt.  

Op de website staat veel informatie. Mocht u iets niet (zo gauw) kunnen vinden, dan kunt u ons 

altijd bellen/mailen. 

  
 

Informatieavond wordt informatiemiddag 

Op donderdag 10 september staat de informatieavond gepland, maar dit wordt een 

informatiemiddag! Om 14.00 uur willen we graag met u (alle betrokkenen van de leerling) en met 

elkaar (andere ouders/verzorgers) in gesprek in de aula. Noteer alvast uw vragen en neem ze mee!  

We zullen aan de kinderen vragen om dan wat lekkers te bakken en er wordt voor thee en koffie 

gezorgd. Daarna kan iedereen naar de lokalen om kennis te maken met de groepsleiding en de 

klasgenoten van uw kind.  

Als u uw kind om 15.00 uur zelf meeneemt naar huis, wilt u dit dan afstemmen met de chauffeur? 

 

 

Schoolfotograaf 

Op dinsdag 22 september komt de schoolfotograaf. Hij zal pasfoto’s en een groepsfoto van uw kind 

nemen. Fotograaf René v.d. Tuijn is uitgenodigd om ze weer te komen maken. Hij doet dit op een 

zeer plezierige manier. U wordt in de gelegenheid gesteld om de foto’s te kopen, maar u bent dit 

niet verplicht. 

 

 

 

 



 

Schoolvakanties en vrije dagen in schooljaar 2020-2021 
• 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 

• 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 

 

 
  

  

 

      

      
      

      
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

       

      
      
      

      
 

 

 

 

 


