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ma di wo do vr za zo 
 1 2    middag:   juf 

    Marjan afweziig 
    (obs De Klimop) 

3  MT-overleg + bestuur 
        8.30u-12.00u 
(juf Marjan ochtend af-
wezig) 
 
 

4   juf Marjan  afwezig 
       (obs De Klimop) 

5 6 

7   Kennismakingsmo-
ment/Open dag Ubbo 
Emmius Onstwedde 
15.30-17.00u 
 
Opgave:  
www.ubboemmius.nl  

8  juf Marjan  afwezig 
      (obs De Klimop) 

9   Doe-middag RSG 
           (groep 8) 
 
Kennismakingsmoment/ 
Open dag Ubbo Emmius 
Stadskanaal 16.00-
18.00u 

10  juf Marjan  afwezig 
         (obs De Klimop) 
 
Voorstelling groep 3,4 
          “Stoplicht”  

11 12 
 
  Open dag 
      RSG 

10.00-   
15.00u 

13 

14 
 
 
Rapportfoliogesprekken 

15  juf Marjan afwezig 
     (obs De Klimop) 
 
Rapportfoliogesprekken 

16 
 
 
Rapportfoliogesprekken 

17 MT-overleg 
       (juf Marjan afwezig) 
 
Rapportfoliogesprekken 

18   juf Marjan  afwezig 
          (obs De Klimop) 

19 
 
Oud papier 

20 

21 
Studiedag directies OOW 
    (juf Marjan  afwezig) 

22 
  Studiedag directie + IB 
    (juf Marjan afwezig) 

23   juf Marjan  afwezig 
          (obs De Klimop) 

24    Teamoverleg  
 
         Nationale  
  Pannenkoekendag 
 
 
 
 
 

25 ochtend: 
       juf Marjan  afwezig 
           (obs De Klimop) 

26 27 
 
zomertijd 

28   Studiedag juf Marjan 
          CPS Amersfoort 
      (juf Marjan afwezig) 

29   juf Marjan  afwezig 
          (obs De Klimop) 

30 31     MT-overleg 
   (juf Marjan afwezig) 

   

Obs Willem Lodewijck 

Willem Lodewijkstraat 19 

9545 PA Bourtange 

Tel.: 0599-354448 

Email:  directie.willemlodewijck@o2sv.nl 

http://www.ubboemmius.nl


 

VO-gesprekken groep 8:  
In de maand maart zal meester Pepping gesprekken inplannen met de ouders en de 
leerlingen van groep 8 ten aanzien van de adviezen voor het voortgezet onderwijs.  
U krijgt via de email of Parro een uitnodiging voor het gesprek toegestuurd. 
 

Rapportfoliogesprekken:  14 t/m 17 maart  
 
Iedere leerling maakt zijn of haar unieke ontwikkeling door en daarom hebben wij 
gekozen voor het gebruik van een leerlingportfolio voor alle groepen. 
Op de Willem Lodewijck krijgen de kinderen twee keer in het jaar een rapportfolio. 
Het rapportfolio wordt zo opgebouwd dat het kind zijn of haar eigen ontwikkeling 
kan laten zien.  
Naast het rapportfolio worden er gesprekken tussen ouders-leerling-leerkracht 
georganiseerd; de zogenaamde “rapportfoliogesprekken”. 
De afeglopen 1,5 jaar is dit op een lager pithe komen te staan i.v.m. de corona-
maatregelen, maar we willen de draad weer oppakken. 
Tijdens deze rapportfoliogesprekken wordt gebruik gemaakt van het “ik-rapport”.  
In dit rapport geeft de leerling zelf aan hoe het gaat op school, waar de leerling trots 
op is en waar het nog aan wil werken. (leerdoelen) 
Door te werken met een rapportfolio en kind-ouder-leerkrachtgesprekken worden 
de kinderen eigenaar van hun eigen ontwikkeling en voelen zij zich hiervoor  
verantwoordelijk. 
 
Samenwerking tussen het kind, de ouder en de leerkracht staat hierbij centraal. 
Gedurende het schooljaar zijn er kind-ouder-leerkracht gesprekken om te praten 
over de vorderingen, groei en sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind
(eren). Door deze gesprekken laten wij zien sámen verantwoordelijk  te zijn voor de 
ontwikkeling van het kind.  
In de gesprekscyclus zit een opbouw: 
Rond november wordt er gestart met een “Zien-gesprek” dat gaat over de sociaal 
emotionele ontwikkeling, daarna volgt er in maart een voortgangsgesprek en in 
juni/juli een eindgesprek. 
 
Voor groep acht is er een andere cyclus van toepassing i.v.m. adviesgesprekken voor 
het voortgezet onderwijs. 
 
Binnenkort ontvangt u een uitnodiging voor een rapportfoliogesprek van de 
leerkracht van uw kind(eren). 

 

 
 
 
Nationale Pannenkoekendag:      donderdag 24  maart i.p.v. 18 maart 
Op donderdag 24 maart bakken we pannenkoeken in het kader van de Nationale  
Pannenkoekendag. (Deze datum is verplaatst van 18 maart naar 24 maart!) 
Een deel van de dag staat in het teken van pannenkoeken bakken en daarna mo-
gen de leerlingen de zelfgemaakte pannenkoeken zelf heerlijk opeten.  
 
Oproep: we zijn nog op zoek naar een aantal vrijwillige ouders die willen helpen bij 
het bakken van de pannenkoeken. (opgave bij juf Greet)  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Lio stage meester Lennart Fehrmann:  
Meester Lennart Fehrmann gaat vanaf woensdag 2 maart starten aan de afronding 
van de laatste fase van de lerarenopleiding, de zogenaamde Lio–stage.  
De Lio-stage (leraar-in-opleiding) is een langdurige stage voor een afstuderende 
voltijdstudent van de Pabo. 
In de periode maart tot de zomervakantie functioneert meester Lennart als zelf-
standig functionerende leerkracht op woensdag, donderdag en vrijdag voor groep 
4,5,6  onder leiding en eindverantwoordelijkheid van juf Greet.  
Meester Lennart is , samen met juf Greet,  verantwoordelijk voor de voorbereiding, 
uitvoering  en evaluatie van de lessen aan deze groep kinderen.  
Daarnaast neemt hij deel aan de organisatie van de school, zoals teamvergaderin-
gen, oudergesprekken, bijscholingen etc.  
We wensen Lennart veel succes en een plezierige tijd toe op obs Willem Lodewijck. 



Zomertijd:     zondag 27 maart 

In de nacht van zondag 27 maart 2022 op maandag 28 maart 2022, het laatste week-
end van maart, begint de zomertijd.  
In de nacht van zondag op maandag zetten we de klok om 2.00 uur een uur vooruit  
naar 3.00 uur.  Dit betekent dus een uurtje minder slaap…. 
 
 

 
 
 
 
 
Doe-middag RSG:   woensdag 9 maart 
Op woensdag 9 maart organiseert het RSG een doe-middag voor de leerlingen van 
groep 8, zodat zij alvast kennis kunnen maken met het voortgezet onderwijs. 
Deze doe-middag begint om 13.00 uur en eindigt uiterlijk om 15.30 uur. De leerlingen 
kunnen de keuze maken uit de volgende activiteiten: drama, biologie, techniek, zorg & 
welzijn of sport.   
Opgave voor deze dag is mogelijk via de website van het RSG.  (www.rsgterapel.nl) 
 
 
 
 

Open Dag RSG:  zaterdag 12 maart  
Op zaterdag 12 maart wordt er een fysieke open dag georganiseerd voor de leerlingen 
van groep 8. De huidige coronamaatregelen laten het weer toe dat er weer leerlingen 
en hun ouders ontvangen mogen worden. 
Aanmelden voor deze dag is niet nodig! 

 
 
Versoepelingen coronamaatregelen in het onderwijs: 
In de week van 14 februari jl. heeft het kabinet versoepelingen van de corona-
maatregelen in het onderwijs’ aangekondigd. Door de versoepeling komen een aantal 
maatregelen te vervallen en een aantal maatregelen blijven van kracht. 
In de bijlage vindt u een brief van de bestuurder van OOW,Wietze Potze, met in-
formatie wat dit betekent voor de scholen van Openbaar Onderwijs Westerwolde, 
vanaf maandag 28 februari 2022. 

 
 

Oud papier:  zaterdag 19 maart 2022! 
Helpende handen:  Gert de Vos / Tjerk Huisman 
  

In het verschiet: 
Woensdag 6 april 2022   - Teamoverleg 
Maandag 11 t/m woensdag 12 april 2022 - Schoolvoetbaltoernooi 
      Ter Apel (gr. 6 t/m 8) 
Donderdag 14 april 2022   - Paasactiviteiten 
      MR-overleg 
Vrijdag 15 april 2022   - Goede Vrijdag 
      Alle leerlingen zijn vrij! 
Zondag 17 april 2022   - 1e Paasdag 
Maandag 18 april 2022   - 2e Paasdag 
      Alle leerlingen zijn vrij! 
Dinsdag 19 april 2022   - MT-IB  overleg 
      GMR-overleg 
Woensdag 20 en donderdag 21 april 2022 - IEP-Eindtoets groep 8 
Vrijdag 22 april 2022   - Koningsspelen 
Woensdag 27 april 2022   - Koningsdag 
      Alle leerlingen zijn vrij! 
Donderdag 28 april en vrijdag 29 april - Studiedagen personeel  
      Alle leerlingen zijn vrij! 
          

               Meivakantie:  zaterdag 30 mei t/m zondag 8 mei 2022! 


