
Informatiebulletin aug. / sept. 2020 

 

  ma di wo do vr za zo 

17        Start  
   Schooljaar 20-21 
 

Kamp groep 7/8 
     Gouden weken 

18   
Kamp groep 7/8 

19 
Kamp groep 7/8 

20  Leerlingen van 
groep 7/8  
om 10.00u  

op school aanwezig! 

21 22 23 

24 
 
Gouden weken 

25 26    27    MT-overleg 
      8.30-12.00u 
(juf Marjan afwezig) 

28 29 30 

31 augustus 
 
 
Gouden weken 

1  september 2 3   MT-overleg 
      8.30-12.00u 
(juf Marjan afwezig) 

4 5 6 

7 
 
Gouden weken 

8   Informatie avond/ 
  zakelijke ouderavond 
     18.30u—20.30u 
 

9 10 11 12 13 

14  
  Cito Woordenschat 
      Groep 4 t/m 8 

15 
 
Teamoverleg 

16    cursus 
  Meester Pepping 
  Cultuur coördinator  

17 18 19 20 

21 
  Cito begr. Lezen 
    Groep 4 t/m 8 

22   IB-overleg 
     8.30-12.00u 
 (juf Kirsten afwezig) 

23 24 25 26 27 

28 
 
Teamoverleg/zorg 

29  GMR-overleg 30       Start 
Kinderboekenweek 
    “ En toen..?”  

    

Obs Willem Lodewijck 

Willem Lodewijkstraat 19 

9545 PA Bourtange 

Tel.: 0599-354448 

Email:  directie.willemlodewijck@o2sv.nl 



 

Algemeen 
De zomervakantie is alweer voorbij en daarmee ook de tijd van het lekker luieren… 
Wij hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad en lekker is uitgerust.   
Vol goede moed beginnen we weer aan een nieuw schooljaar. 
De meester en juffen zijn al druk bezig geweest om alle klassen weer in gereedheid 
te brengen voor het nieuwe schooljaar. We hebben er veel zin in om de leerlingen 
in het schooljaar 2020-2021 weer van alles te leren en er een mooi schooljaar van te 
maken. 
 
Maandag 17 augustus om 8.15u. gaan de deuren 
van de school weer open. 
We heten jullie allen en de nieuwkomers van harte 
welkom op school en hopen dat ze zich snel thuis 
voelen.  
Ook dit jaar organiseren we weer allerlei leuke en leerzame activiteiten. 
We gaan er samen weer een geweldig schooljaar van maken en wensen iedereen 
een fijn en leerzaam schooljaar toe! 

 
Aanvangstijden 
We starten het nieuwe schooljaar met goede voornemens. 
Dat betekent:  “Op tijd beginnen…!” 
Daarmee doen we een appél op alle ouders:  “Zorg ervoor dat de kinderen op tijd 
op school zijn!” (vóór 8.25u.!) 
 
De kinderen zijn ‘s morgens vanaf 8.15u. welkom op school. Vanaf die tijd is er toe-
zicht op het schoolplein. Om 8.25u. wordt de bel geluid en gaan de kinderen naar 
binnen.  De ouders keren huiswaarts tussen 8.25 uur en 8.30 uur:  de lessen starten 
om 8.30uur!  
 
Vanaf 8.25u is er geen tijd meer om de leerkracht van uw kind of de directeur uitge-
breid te spreken. 
Vanaf 8.30u wordt er geen onderwijstijd/werktijd meer verspild. 
Ook hier geldt: er kan een afspraak gemaakt worden om op een ander moment in 
gesprek te gaan. 
 
Dit brengen wij nogmaals onder uw aandacht, omdat we het afgelopen schooljaar 
hebben geconstateerd dat er met enige regelmaat leerlingen te laat binnen komen.  
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
De hiervoor genoemde constatering vinden wij erg vervelend en werkt enorm 
storend bij de aanvang van de lessen. Ook gaat hierdoor kostbare lestijd verlo-
ren! 
 
(Opmerking: Elke vorm van te laat komen wordt geregistreerd in ons administratiesysteem. 
Bij regelmatig voorkomende gevallen van te laat komen, wordt er melding gemaakt bij de 
leerplichtambtenaar!) 
 

 

Communicatie:  
Net als leerkrachten spelen ouders een belangrijke rol in het onderwijs aan de 
leerlingen. Voor de opvoeding en ontwikkeling van het kind zijn ouders en leer-
krachten samen verantwoordelijk.  
Door een goed functionerende communicatie tussen leerkrachten en ouders kan 
het onderwijs optimaal tot zijn recht komen. Door betrokken te zijn en mee te 
denken en/of helpen aan het organiseren van activiteiten binnen en buiten te 
school, vormen ouders een welkome en onmisbare aanvulling voor het onderwijs!  
Informatie betreffende schoolse activiteiten vindt plaats via het informatiebulle-
tin.  Dit informatiebulletin wordt via email verstuurd.  
Het is dan ook belangrijk om het informatiebulletin goed te lezen! 
 
 
Daarnaast communiceert de school richting ouders op verschillende andere ma-
nieren: de schoolgids,  de internetpagina (www.o2sv.nl), klassenmail, Parro en via 
persoonlijke gesprekken.  
Het de bedoeling de communicatie en informatie zo weinig mogelijk via losse 
briefjes te doen.  (In sommige gevallen lukt natuurlijk dit niet altijd….) 

http://www.o2sv.nl


 

 

Onze communicatie vindt plaats via: 
 

Schoolgids: 
Aan het begin van elk schooljaar verschijnt een nieuwe schoolgids. (Gewijzigde 
versie voor schooljaar 2020-2021 wordt binnenkort op de website van de school 
geplaatst en via de mail verspreid naar ouders) Hierin staan relevante gegevens 
en informatie over het komende schooljaar.  
 

Informatiebulletin: 
Informatie betreffende schoolse activiteiten vindt plaats via het informatiebulle-
tin. Het bulletin met actuele informatie wordt  1x per maand verstuurd via de e-
mail. Wij proberen het bulletin zo volledig mogelijk in te vullen. Maar af en toe 
komt het voor dat van enkele activiteiten de data nog niet bekend zijn. Ook kan 
het voorkomen dat door bepaalde omstandigheden activiteiten niet doorgaan of 
op een andere datum plaatsvinden. Zodra dit bij ons bekend is, maken wij hier-
van melding via de klassenmail of Parro. 
Het informatiebulletin komt op de eerste dag van de nieuwe maand uit! 
 

Klassenmail:   
Groep specifieke informatie gaat via de klassenmail en wordt verzorgd door de 
leerkracht van uw kind(eren). Dit kan informatie zijn over thema’s die behandeld 
zijn, de vraag naar hulp van ouders, informatie over toetsen, huiswerk en andere 
voorkomende zaken. Houdt uw e-mailbox dus goed in de gaten! 
 

Parro: 
Parro is een app voor leerkrachten en ouders in het primair 
onderwijs, met de focus op communicatie. Ofwel, sneller op de 
hoogte van de mooiste en belangrijkste belevenissen van de 
leerling. Parro werkt samen met ParnasSys. 
(=schooladministratie systeem)  
Met deze app kan de leerkracht:  
 
- Inloggen met je huidige ParnasSys-account 
- Je groep(en) en leerlingen met één druk op de knop importeren uit ParnasSys 
- Ouders toevoegen aan de groep 
- Mededelingen en foto's versturen aan alle ouders van de groep 
- Mededelingen en foto's versturen aan alle collega’s 
- Stuur berichten aan direct aan ouders, collega's en groepen 

 

 
 
Met deze app kunt u als ouder: 
 
- Een eigen account aanmaken 
- Mededelingen ontvangen van de groep(en) waarin uw 
kind(eren) zit(ten) 
- Communiceren met leerkrachten over uw kind 
 
Alles in Parro is beveiligd en onzichtbaar voor de buiten-

wereld! 
 
 

 
Communicatie- en informatievoorziening ouders richting de school 
 

Daarnaast kunnen de ouders op de volgende manier de school informeren via: 
direct contact met de leerkracht en/of directie, e-mail of via de telefoon.  
(0599-354448 of: 06-17009409) 
 
E-mail adressen personeel:  
directie.obswillemlodewijck@o2sv.nl   (directie/ juf Marjan) 
l.vankroenen@o2sv.nl  (juf Lisanne) 
a.jager@o2sv.nl  (juf Anita) 
g.vandam@o2sv.nl (juf Greet) 
k.faber@o2sv.nl (juf Kirsten) 
r.pepping@o2sv.nl  (meester Pepping) 
k.kruise@o2sv.nl  (juf Kelly) 

 
Veel ouders halen hun kind dagelijks zelf van school. Dit kan ook een moment zijn om 
even iets te vragen of een afspraak te maken voor een gesprek. 
De deuren van de school staan altijd open, er kan altijd een af-
spraak gemaakt worden om te praten.  Speelt er iets, loop er 
niet mee rond, kom gerust binnen.  
Andersom kunt u dat van ons ook verwachten. 
Uiteraard kunnen ouders tussendoor ook, op afspraak, een ge-
sprek voeren met de leerkracht(en). 
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Wanneer een ouder een leerkracht persoonlijk wil spreken kan dit tot 15 minuten 
voor en na schooltijd gebeuren, dit in verband met de voorbereidingstijd, nazorg en 
pleindienst. 
Wanneer er niet voldoende tijd kan worden vrijgemaakt, wordt er tussen de leer-
kracht/directie en de ouder een afspraak gemaakt om op een ander moment in ge-
sprek te gaan.  
(De leerkracht heeft het recht om een ouder weg te sturen wanneer deze zich binnen 
de vastgestelde 15 minuten voor en na school tot hem richt of als qua tijd niet goed 
schikt!) 

 
Schooltijden: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tijdens een continurooster hebben de leerkrachten i.v.m. ARBO voorwaarden 
het recht op een half uur pauze tussen 8.30u en 14.15u. (vrij van groep/werk) 
Wij hanteren hiervoor twee pauzemomenten voor de leerkrachten, n.l.:   
10.00u—10.30u   of   12.00u—12.30u  
De groepen worden overgenomen door collega’s.  
Op vrijdag nemen de leerkrachten na 13.00u pauze. 

 
 

Gymnastiek schooljaar 2020-2021:  
 
 Op de volgende dagen geeft juf Bastien Spiegelaar gymnastiek :  
 

 Maandag      8.30 - 9.15 u.   groep 1/2/3  
                9.15 – 10.00u. groep 4/5/6 
        10.00—10.45u. groep 7/8 
         

 Donderdag   12.45  - 13.30u. groep 4/5/6 
                13.30 – 14.15u. groep 7/8      

 

 
 
 

 
Opmerking:  Op maandagochtend moeten de leerlingen van groep 
                         1,2,3 om 8.15u. op school aanwezig zijn i.v.m. 
                         met het omkleden voor de gymles.  
               Juf Bastien begint met de gymles om 8.30u. 
 
 

Vervanging juf Lisanne en juf Kelly: 
Halverwege de maand november gaan juf Lisanne en juf Kelly met zwangerschaps-
verlof. 
Achter de schermen zijn we druk bezig met het zoeken naar  een goede vervanger 
voor juf Lisanne. Zodra er nieuws te melden is, houden wij u op de hoogte... 
Juf Jessey Arnoldus zal de vervanging voor het verlof van juf Kelly voor haar reke-
ning nemen.  
 

Stagiaire zij-instroom PABO: 
In het nieuwe schooljaar komt er op maandag een stagiaire van de PABO zij-
instroom opleiding. Haar naam is  Henny Mestenmaker. Juf Henny is als onderwijs-
assistent werkzaam op de Interschool en wil zich naast haar baan heel graag om 
laten scholen voor leerkracht basisonderwijs. We wensen juf Henny een plezierige 
en leerzame tijd toe op de Willem Lodewijck. 
 

Citotoetsen: 
Normaliter worden de citotoetsen in de maanden mei en juni afgenomen. We ne-
men deze toetsen af om de ontwikkeling van de leerlingen te volgen en daarmee 
het onderwijs optimaal af te kunnen stemmen op de onderwijsbehoeften van de 
leerlingen.  Door de omstandigheden i.v.m. het Corona virus, is de planning een 
beetje anders: 
In het informatiebulletin van mei 2020 hebben we aangegeven dat we voor de 
zomervakantie een deel van de toetsen afnemen (rekenen, spelling, techn. lezen) 
om te bepalen wat de leerlingen op dit moment wel en nog niet beheersen.  
Het andere deel van de Cito-toetsen voor groep 4 t/m 8 nemen we na de zomerva-
kantie af (woordenschat, begrijpend lezen en AVI). 
Cito zorgt voor een aangepaste normering. Op deze manier ontstaan er geen 
‘hiaten’ in de doorgaande lijn van de leerling.  
 
 

maandag 8.30—14.15u.  

dinsdag 8.30—14.15u.  

woensdag 8.30—14.15u.  

donderdag 8.30—14.15u.  

vrijdag 8.30-13.00u.   groep 1/2 vrij! 



Groepsindeling/organisatie schooljaar 2020-2021:  
Het was weer een hele puzzel m.b.t.  de organisatie van de personele inzet . 
Het “plaatje” met de personele inzet gaat er in schooljaar ’20-’21 als volgt uitzien: 

 
 
 

 
 
 
 
 

*= eindverantwoordelijk voor de groep  
 

 
Overig:  
 
IB:      Kirsten Faber- van Klinken   (dinsdag)  
Onderwijsassistenten:   juf Kelly Kruise  (maandag t/m woensdag)  

  juf Jessey Arnoldus (donderdag) 
     
HVO/GVO:                            Riena Enting-Oosting  (dinsdag middag) 
 
MRT :   Bastien Spiegelaar (maandag 11.15u –12.30u) 
   (Motorische remedial teaching) 
 
Logopedie: 
De schoollogopedie wordt weer verzorgd door juf Mirjam Veenstra. 
De betrokken ouders worden geïnformeerd welke dagdelen de logopediste 
op school aanwezig is. 
 
Gymnastiek:  Bastien Spiegelaar neemt vanaf schooljaar 2020-20201 alle 
  gymnastieklessen op de maandag en de donderdag voor haar  
  rekening.  (ma. 8.30u—10.45u  en woe. 12.45u—14.15u) 
 
Directie:   
Juf Marjan verdeeld haar directietaken over 2,5 dagen per week. 
Dit doet zij ook voor obs De Klimop in Ter Apelkanaal. 
In het maandelijkse informatiebulletin geeft juf Marjan aan, wanneer ze op wel-
ke school aanwezig is. 
Voor dringende zaken is zij tussen 8.15u en 17.00u telefonisch bereikbaar op het  
telefoonnummer:   06-17009409 
Of per email:  directie.willemlodewijck@o2sv.nl 
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Kamp groep 7 en 8: 
Op maandag 17, dinsdag 18 en woensdag 19 juni gaan de leerlingen van  
groep 7 en 8 samen met meester Pepping op schoolkamp naar de Boerhaarshoeve in 
Grollo. 
De leerlingen en leerkrachten verblijven daar 3 dagen in groepsaccommodatie  
‘t Voorhuis . 
 
Verblijfadres: Schoonloërstraat 49 
  9444 TH Grolloo 
Tel.:     0592-501418 
 
Alle benodigde informatie over het kamp wordt verstrekt via een mooi  
uitgewerkte kampbrochure. 
Gezien de leerlingen van groep 7 en 8 drie lange dagen kamp gehad hebben, hebben 
we gemeend, dat de leerlingen op donderdag 20 augustus ter compensatie om 
10.00u op school aanwezig hoeven zijn. 
 
Opmerking: 
Op maandag 17 augustus aanstaande, vetrekken de leerlingen van groep 7 en 8 pas 
om 12.00u vanaf school richting Grolloo. Wilt u wel even zorgen voor een pauzehap  
om 10.00u en een lunchpakketje mee te geven voor die dag? 
Alvast bedankt. 
 
 
 

Nieuwe leerlingen:  
In de periode voor de zomervakantie zijn er nieuwe leerlingen aangemeld.  
Deze leerlingen zijn in de weken voorafgaande aan de zomervakantie al eens 
op school geweest om te kijken en hebben ook al een aantal een dagdelen 
meegedraaid. We heten de nieuwkomers van harte welkom op onze school en 
hopen dat ze zich snel thuis voelen. We wensen hen natuurlijk een hele fijne en 
leerzame periode toe op de Willem Lodewijck. 
 
 
 

  Oud papier:    zaterdag 15 augustus 2020! 
   Helpende handen:         Gienus Hensens / Ryan Guichelaar 
 

  Oud papier:    zaterdag 19 september 2020! 
   Helpende handen:         Arnold Viel / Jans de Jonge 
 


