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Voorwoord
Door Leonoor Sleijser
Nog even en dan hebben we een weekje vakantie. Afgelopen
weken is er volop gewerkt rond het thema van de
kinderboekenweek “Gi-ga-Groen”. Er zijn bezoekjes geweest
aan de milieustraat, herfstwandeling, er is afval verzameld
door de leerlingen in de omgeving, nieuwe boeken
voorgelezen. Mogelijk heeft u vandaag een bezoek kunnen
brengen in de klas en gezien waar de kinderen allemaal aan
hebben gewerkt.
We wensen iedereen een hele fijne vakantie en tot dinsdag 1
november.
Met vriendelijke groet,

Agenda
22 t/m 30-10 Herfstvakantie
31-10 Studiedag
(alle leerlingen vrij)
9-11 Koffieochtend
17-11 Roostervrije dag
(alle leerlingen vrij)

Leonoor Sleijser
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Samen beter, beter samen!
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Mededelingen personeel
Graag willen wij u aan een nieuwe collega
onderwijsassistent voorstellen. Zij heet Anne
Ruth de Vreugd

Wij hebben helaas nog geen nieuwe
leerkracht aangenomen. We zijn nog bezig
met de procedure. Zodra wij duidelijkheid
hierover hebben, zullen wij u hierover
informeren.
We kunnen merken dat de ‘r’ weer in de
maand is. Ook deze maand hebben we
gemerkt dat we te maken hebben met zieke
collega's. Deze maand hebben we ook één
keer een groep naar huis moeten sturen....
Het is helaas nog niet gelukt de scenario's in
het beleid rondom corona al helemaal af te
hebben, dus dat houdt u nog van ons
tegoed.

Ik ben Anne-Ruth de Vreugd ik ben 17 jaar
oud. Ik hou van snowboarden, creatief bezig
zijn en dieren :)
Ik heb afgelopen jaar mijn studie
Maatschappelijke zorg niv. 4 afgerond.
Daarna ben ik gaan werken bij de Brownies &
downieS. Momenteel doe ik een aantal
modules zodat ik ook de opleiding tot
onderwijsassistent af kan ronden.
Mijn ouders hebben een gezinshuis, dus ik
ben heel mijn leven al omringd met broertjes
en zusjes met een verstandelijke beperking.
Ik heb daardoor al veel ervaring in het
werken met deze kinderen. In het onderwijs
ben ik nog niet heel bekend, dus ik heb er
erg veel zin!
Op maandag zal zij in groep blauw gaan
werken. Daarnaast zal zij ook in andere
groepen gaan kijken, zodat ze veel ervaring
kan opdoen. Hoe haar uiteindelijke inzet
wordt, zullen we na de vakantie gaan
bekijken.

Verbeterplan
Deze week en de week na de vakantie vinden groepsbezoeken plaats door een rekenspecialist.
Hij gaat samen met de intern begeleider alle groepen in om de lessen te bekijken en feedback
te geven op het didactisch handelen. Dit gaat ons helpen om het rekenonderwijs nog verder te
verbeteren. Daarnaast is men begonnen met het filmen van lessen van collega's om dit
vervolgens met elkaar te bespreken en te kijken of alle elementen met betrekking tot onze
'duinpieperles' terugzien.
Vanaf dit schooljaar werken wij met een kwaliteitskalender die ons helpt om alle activiteiten
planmatig aan te pakken. Elke klas werkt vanuit deze kalender en wordt ook gevraagd feedback
te geven en eventuele gewenste aanpassingen door te geven aan de CVB (Commissie van
Begeleiding). Inmiddels is er een eerste update gemaakt van deze kalender.
Na de vakantie starten wij met een studiedag waarin we eerst gezamenlijk inzoomen op
zelforganisatie. Daarna gaan we met de basisteams aan de slag gaan en worden een aantal
items besproken (Duinpieperles, inhoud groepsplannen, leerdoelen collega's etc.)

KWINK/ GMD5
De herfstvakantie staat voor de deur en dat betekent dat de gouden weken bijna voorbij zijn.
De laatste weken voor de vakantie zaten de meeste klassen in de stormingsfase. Tijdens deze
fase gaan de kinderen op zoek naar hun eigen plek in de klas. Hierdoor wordt het duidelijk hoe
we met elkaar omgaan in de klas zodat wij een leuke en gezellige groep worden en blijven.
Tijdens de stormingsfase kan er ook ruzie ontstaan. Wij ondertitelen en tolken veel in de
klassen, hierbij geven wij inzicht in de ander. Door het tolken worden de samenhang, context en
de emoties van de situatie verduidelijkt. Door het ondertitelen of tolken kan je ook ruzies
voorkomen. Hieronder staat een link naar een filmpje van Geef me de 5 waarbij zij zeven tips
voor tolken geven. Veel kijkplezier!
https://www.youtube.com/watch?v=Xjjb8GH13To

Koffieochtend

9 november 2022

Tijdens de aankomende koffieochtend zal onze jeugd- en gezinswerker Lizzy van Zalingen van
Voorieder1 aanwezig zijn. Hieronder stelt zij zich alvast aan u voor.

Wie ben ik?
Mijn naam is Lizzy van Zalingen en ik ben werkzaam als jeugd- en gezinswerker bij het
jeugdteam van Voorieder1 in Noordwijk.
Wat doen wij?
In de Bollenstreek kunnen inwoners voor laagdrempelige hulpverlening in hun eigen woonplaats
terecht bij Voorieder1. Voorieder1 bestaat uit een volwassenteam en een jeugdteam. Zelf ben ik
werkzaam binnen het jeugdteam van Voorieder1. Het jeugdteam zet zich in voor gezinnen die
opvoed- en opgroeivragen hebben.
Wat doe ik?
Binnen mijn functie als jeugd- en gezinswerker ben ik contactpersoon voor de SO- scholen in
Noordwijk. Hieronder vallen: De Oeverpieper, de Duinpieper en het Duin. Zowel de school als u
zelf, kan mij benaderen bij een hulpvraag rondom uw kind. Vervolgens kan ik met u en/of
school in gesprek om mee te denken in hoe uw kind het beste geholpen kan worden. Op het
moment dat hulp vanuit Voorieder1 wenselijk is, kan ik indien gewenst ondersteuning bieden in
het aanvragen van deze hulp binnen uw gemeente.
Wanneer ben ik aanwezig op de Duinpieper?
Op 9 november zal ik aanwezig zijn bij de koffie- ochtend van 08:30u t/m 09:30u. Tijdens dit
moment zal ik verder stilstaan bij wie ik ben en wat ik kan betekenen voor ouders en/of
leerlingen. Er zal daarnaast voldoende ruimte zijn om mij vragen te stellen. U bent van harte
welkom.

Meubilair
We hebben heel goed nieuws!
De inrichting van de aula, teamkamer en de
gangen gaan we vernieuwen! We vonden dat
de aula niet voldoende uitnodigend is voor
kinderen om met een groepje of individueel
te kunnen werken, er is geen 'rust' plekje
voor kinderen, maar ook geen plek om met
mensen een overleg te plannen na
schooltijd.
Ook onder schooltijd hebben wij geen plek
om met volwassenen te overleggen. Door de
teamkamer aan te passen qua inrichting,
maar ook een plek in de aula te creëren voor
volwassenen gaan we de ruimtes meer
multifunctioneel inrichten.

Daarnaast worden de gangen ingericht met
nieuwe kasten (inclusief garderobe), zodat
de school veel meer rust gaat uitstralen. We
zijn heel blij dat bet bestuur fiat heeft
gegeven om deze investering te gaan doen.
We gaan hopelijk snel over tot een
bestelling, maar helaas zijn de levertijden
lang en zal het nog wel even duren voordat
de ruimtes daadwerkelijk anders zijn
ingericht.

Welzijn Noordwijk
Mantelzorgondersteuning

https://www.iph.nl/positieve-gezondheid/wat-is-het/

https://www.bol.com/nl/nl/p/twee-lichamenheb-ik/9200000022239283/
https://www.boekenbestellen.nl/boek/ontroeren
d-goed/29270
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