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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 2022-2023 weer van alles te leren en er een mooi schooljaar van te 
maken. 
 
Maandag 29 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. De kinderen blijven op het schoolplein en hoeven niet, 
zoals tijdens de strenge Coronamaatregelen, meteen naar binnen. 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!  
 
(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  
manieren: de schoolgids,  de internetpagina 
(www.openbaaronderwijswesterwolde.nl/obs Willem  
Lodewijck), 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 2022-2023 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 werkdagen van 8.00u tot 17.00u op de volgende 
manier de school informeren via: 
direct contact met de leerkracht en/of directie, e-mail of via de telefoon.  
(0599-354448 ) 
 
 
E-mail adressen van het personeel:   
 
directie.obswillemlodewijck@oow.nl   (directie/ juf Marjan) 
l.vankroenen@oow.nl  (juf Lisanne groep 1,2,3) 
a.jager@oow.nl  (juf Anita groep 1,2,3) 
g.vandam@oow.nl (juf Greet groep 4,5,6) 
k.faber@oow.nl (juf Kirsten / intern begeleider) 
r.pepping@oow.nl  (meester Pepping groep 7/8) 
k.kruise@oow.nl  (juf Kelly onderwijsassistent) 
j.arnoldus@oow.nl (juf Jessey /onderwijsassistent) 
s.prins@oow.nl (juf Stephany / intern begeleider) 
m.timmer@oow.nl  (juf Marleen / intern begeleider) 
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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 2022-2023: 

 
Maandag      8.30 - 9.15 u.   groep 1/2/3  

        9.15 – 10.00u.                 groep 4/5/6 
        middag                                 groep 7/8 
        
         

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

 
1x per week heeft groep 7/8 op de maandagmiddag gymnastiek van de eigen  
groepsleerkracht (meester Pepping)  
 
 

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.! 
(Een andere mogelijkheid is om uw kind in gymkleding  naar school te 

laten komen…) 
 

 
 
 

 
 

Vervanging juf Lisanne: 
Juf Lisanne is op vrijdag 22 juli bevallen van een prachtige dochter met de naam 
Fien en heeft tot en met half november zwangerschapsverlof. 
Voor de periode van 29 augustus tot en met half november komt juf Henny  
Mestemaker op de woensdag en donderdag ons team versterken voor de  
vervanging van het zwangerschapsverlof van juf Lisanne.  
 
 

Vervanging juf Kirsten: 
Ook juf Kirsten zal voorlopig nog een poosje uit de running zijn. 
Haar herstel gaat voorspoedig, maar het is van belang dat ze rust neemt en ervoor 
zorgt dat ze op een goede manier kan herstellen en ten slotte fit terug kan keren. 
Juf Stephany zal de vervanging van juf Kirsten voor haar rekening nemen. 
Samen met juf Marleen zal ze de ib-taken oppakken en gestalte geven.  

• juf Stephany is als ib-er werkzaam op de vrijdag  

• Juf Marleen is als ib-er werkzaam op de dinsdag 
Op maandag neemt juf Marleen lesgevende taken voor haar rekening en zal hier-
mee de werkdrukverlaging van de leerkrachten vervangen. 
 

Activiteitenkalender/informatiegids 2022-2023 
De activiteitenkalender/ informatiegids voor schooljaar 2022-2023 ligt bij de 
drukker.  
Binnenkort ontvangt ieder gezin de nieuwe informatiegids met daarin de  
activiteitenkalender. 
 
Aanvullend op de activiteitenkalender/jaarplanning: 
 
We proberen de activiteitenkalender/jaarplanning zo volledig mogelijk in te vullen, 
maar het kan voorkomen dat door bepaalde omstandigheden activiteiten niet door 
kunnen gaan of op een andere datum plaatsvinden.  
Ook kunnen er adhoc activiteiten of teambijeenkomsten tussendoor gepland 
worden die niet vermeldt staan op de kalender. 
Zodra dit bij ons bekend is, maken wij daar melding van in onze nieuwsbrief, via 
email en op de website van de school. 
 

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 2022-2023:  
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 ’22-’23 als volgt uitzien:  
(zie schema...) 
 
 
*= eindverantwoordelijk voor de groep  
Op maandag heeft juf Marleen wekelijks een andere groep. 
Dit is ingesteld als werkdrukverlagingsmaatregel:  alle eindverantwoordelijke leer-
krachten hebben 1x per 3 weken de mogelijkheid om een dag uitgeroosterd te  
worden voor administratieve taken.   

Overig: 
 
IB: Stephany Prins-Moes  (vrijdag) 

 Marleen Regts-Timmer  (dinsdag) 
 
 

 
 
 
 
 
Onderwijsassistenten:   juf Kelly Kruise   (dinsdag, woensdag) 

  juf Jessey Arnoldus  (donderdag) 
     
Docent GVO:                              juf Rina Enting-Oosting  (dinsdag middag  
                                                     12.30-14.15u) 
 

 Motorische Remedial Teaching (MRT) :    juf Bastien Spiegelaar  
                                                                            (maandag  10.15u.-12.00u) 
 
 
  Docent lichamelijke opvoeding:      juf Bastien Spiegelaar  
                                                                  (maandagochtend en woensdag- 
                                                                   middag) 
 
  Muziekdocent:       juf Mariëlle Groenendijk  (1x per 2 weken op  
                                    donderdagmiddag) 

    
  Logopedie: 
  De schoollogopedie wordt weer verzorgd door juf Mirjam Veenstra. 
  De betrokken ouders worden geïnformeerd welke dagdelen de  
  logopediste op school aanwezig is. 
 
 

  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 welke school aanwezig is. 
   

             Voor dringende zaken is zij tussen 8.15u en 17.00u telefonisch  
            bereikbaar op het volgende telefoonnummer:   06-17009409 
             of per email:  directie.willemlodewijck@oow.nl 

Groep: Ma.mo Ma.mi Di.mo Di.mi Wo.mo. Wo.mi Do.mo Do.mi Vrij. 
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Gouden weken:  (voor een goed begin van het schooljaar) 
Een goed begin is het halve werk. Dit geldt zeker voor de groepsvorming aan het 
begin van het schooljaar. Het proces van groepsvorming begint na een vakantie  
weer helemaal opnieuw: de leerlingen verkennen elkaar, de leraar en de regels. 
Daarom is dit een belangrijke tijd om een goed pedagogisch klimaat in de klas te 
creëren. Daar hebben zowel de leerlingen als de leerkracht de rest van het jaar 
plezier van. De Gouden Weken worden de eerste vier tot zes weken van het 
schooljaar gebruikt om een goede basis voor een fijne sfeer en een veilig klimaat te 
leggen. Met behulp van verschillende werkvormen, groepsopdrachten en energiz-
ers gaan de leerkrachten en leerlingen hiermee aan de slag. 
 
 

Kamp groep 7 en 8: 
Op woensdag 7, donderdag 8 en vrijdag 9 september gaan de leerlingen van  
groep 7 en  8 samen met meester Pepping, Erik de Vos en Karla Niemeijer op 
schoolkamp naar de Boerhaarshoeve in Grolloo. 
De leerlingen en begeleiding verblijven daar 3 dagen in een groepsaccommodatie. 
 
Verblijfadres: Schoonloërstraat 49 
  9444 TH Grolloo 
Tel.:     0592-501418 
 
Alle benodigde informatie over het kamp wordt verstrekt via een mooi  
uitgewerkte kampbrochure.  
 
 

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. 
 

Sportdag groep 1 t/m 4   en   groep 5 t/m 8: 
Op dinsdag 13 september wordt de jaarlijkse sportdag voor groep 1 t/m 4 
georganiseerd in Vlagtwedde. De sportdag wordt georganiseerd in samen-
werking met cbs De Zaaier en obs Clockeslag in Vlagtwedde.  
De sportdag voor groep 1 t/m 4 start om 9.00 uur en eidigt om 12.00uur. 
 
Op vrijdag 23 september zal de sportdag voor de leerlingen van groep  
5 t/m 8 plaatsvinden en zal bestaan uit een ochtend- en een middaggedeelte. 
De sportdag start om 9.30 uur en eindigt om 14.00 uur. De kinderen zijn tus-
sen 14.15 en 14.30 uur weer op school.  
 
Nadere informatie over de sportdagen, vervoer en begeleiding volgt… 
 
 



In het verschiet: 
 
Dinsdag 4 oktober - MT-IB overleg  
    (juf Marleen, juf Marjan en juf Stephany) 
    Teamoverleg zorg 
Woensdag  5 oktober - Dag van de leraar 
    Start Kinderboekenweek   
    (thema: “Gigagroen” ) 
    Teamscholing W en T + alles-in-1    14.30u 
 
Donderdag 13 oktober - Afsluiting Kinderboekenweek 
Vrijdag 14 oktober - Teamoverleg zorg:  groepsbesprekingen 
    Teamuitje 
Zaterdag 15 oktober - Oud papier! 
Maandag 17 t/m vrijdag 23 oktober - Herfstvakantie 
Maandag 24 oktober - MR-overleg    16.00u 
Dinsdag 25 oktober - GMR overleg 
 

 
 
 

  Oud papier:    zaterdag 17 september 2022! 
   Helpende handen:         Jans de Jonge / Roelof Reints 
 


