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Beste ouder(s)/ verzorger(s) van de Pikeloer, 

 

Ofrûne tiisdei hawwe wy genietsje kinnen fan in 
gesellich Sinteklazefeest. Wat in blidens en 
in ferwennerij! Wat wiene wy bliid dat de Sint ek 
efkes by ús lâns kaam. Oer twa wiken begjint de 
Krystfakânsje en sit it earste diel fan dit skoallejier 
der alwer op. Twa hearlike wiken om yn 
de Kryststimming te kommen. 

 

Nieuws  
 

Staking 12 december a.s. – De Pikeloer gesloten 

Geen extra geld  

Dinsdagochtend 5 december om 10.00 uur is het ultimatum van het PO-

Front aan het kabinet, om alsnog extra geld vrij te maken voor het 

primair onderwijs, verlopen. Helaas is er geen positief nieuws via de 

minister ontvangen. We kunnen de problemen voor leerlingen en 

leerkrachten in het basisonderwijs niet oplossen.  
 
Er komt dus geen extra geld om de werkdruk van de collega's omlaag te 
brengen, evenmin komt er geld om de salarissen te verhogen tot het 
niveau van de collega's in het voortgezet onderwijs. Zonder deze 
maatregelen blijft er de komende jaren dus een tekort bestaan aan 
voldoende leerkrachten in het basisonderwijs. 
 
En die toegezegde 500 miljoen dan? Is dat niet genoeg?   
Het is natuurlijk heel mooi dat er een extra budget aan de 
onderwijsbegroting wordt toegevoegd, echter dit geld komt gefaseerd naar 
"ons" toe. Pas over enkele jaren kan aan de werkdrukverlaging gewerkt 
worden. Daarnaast is het bedrag echt te weinig om de tekorten weg te 
werken. Er zal alsnog een achterstand in salarissen blijven bestaan.  
 
Werkdruk  
Het water staat de collega's tot aan de lippen. We willen graag het beste voor uw kind. Daarom hebben 
we gekozen voor een baan in het onderwijs. Op dit moment staat bij veel collega's echter het plezier in 
het werk zwaar onder druk/werkdruk! Te veel taken moeten door te weinig mensen worden uitgevoerd. 
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Het lesgeven is erg complex (geworden), en moet uitgevoerd worden zonder dat er extra middelen de 
school in zijn gekomen. Zo doorgaan kan echt niet. Er moet wat ons betreft echt iets gebeuren.  
 
Staking dinsdag 12 december  
Op dinsdag 12 december gaan we in het basisonderwijs opnieuw staken. We doen dit, omdat we niet 
anders kunnen. Onze signalen zijn in het verleden erg makkelijk genegeerd.  
 

Het gaat om aandacht voor de toekomst van uw en onze kinderen. We begrijpen dat de staking tot 
mogelijke overlast voor u leidt. Toch vragen we ook nu uw begrip.  
 

De scholen van OT4 zijn volgende week dinsdag 12 december gesloten.  
 

 

Peuteropvang op de Pikeloer 
We zijn blij te kunnen melden dat de Peuteropvang in Wiuwert blijft bestaan. Door de inzet van de 

peuterouders is er in overleg met Kids First een verzoek ingediend bij de gemeente Súdwest- Fryslân om 

de peuter speelzaal op de Pikeloer open te houden. Zowel de gemeente als Kids First wil graag opvang 

blijven bieden, ook binnen de kleine dorpen, zodat iedereen ook in de gelegenheid is hier gebruik van te 

maken. De gemeente Súdwest- Fryslân wil Wiuwert daarom als peuter-kleuterproject blijven 

ondersteunen en zal voor de wettelijke eisen van kinderopvang, waar deze locatie niet aan voldoet een 

gedoogbeleid toepassen. Voor de lange termijn zal Kids First met de gemeente nauw contact 

onderhouden. Ook het team van de Pikeloer is blij dat deze unieke peuter-kleutersamenwerking 

voortgezet kan worden. 

 

 

Sinteklazemearke Winsum 
Geschreven door Pelle en Sybe (groep 8) 

Wij zijn met  groep 5 t/m 8  naar het Sinterklazemearke geweest. Het sprookje ging over Jaap en de 

selfkickerkat. Jaap was een boerenjongen die ging naar de stad. Jaap wou dat zijn kat kon praten en 

kwam toen een fee tegen. De fee zei dat ze er wel voor kon zorgen dat Jaap zijn kat kon praten en daar 

zorgde ze voor. Ze zei ook dat de poes 9 levens heeft. Toen gingen ze weer verder. De poes kwam met 

een goed idee waar mee ze veel geld mee konden verdienen en daar had ze kleren voor nodig dus ze 

gingen naar de kattenwinkel. In het paleis deden ze alsof Jaap, de keizer was en dat lukte. Eigenlijk was 

Jaap een boer en kwam op de merke een meisje tegen en werd verliefd. Later kwam hij er achter dat ze 

een prinses was die beschermd werd door een bewaker en daar door kon hij niet vaak bij de prinses 
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komen. De prinses werd ontvoerd en ze gingen haar zoeken. Onder tussen was de poes ook verliefd en 

ze ging aan de smartiesmuks en hij raakte helemaal in de war. Uiteindelijk kwam alles weer goed. Einde 
 

 

Gemeentelijke herindeling en onderwijs (nieuws van Gearhing)                                                                           

In de Leeuwarder Courant van 18 november heeft u kunnen lezen dat alle partijen rondom het 

onderwijs in westelijke deel van Friesland opnieuw bijeengekomen zijn voor het tweede ‘Jellumer 

beraad’. De scholenkoepels (waaronder Gearhing), gemeentes, provincie en het ministerie hebben in dit 

overleg samen gekeken naar het rapport ‘Goed en bereikbaar onderwijs’. 

Uitgangspunt is een rekenmodel waarin aantallen leerlingen per school en geldende- en mogelijke 
gemeentelijke opheffingsnormen uitgewerkt zijn in een aantal scenario’s. Er wordt omschreven wat er 
mogelijk is wanneer er bepaalde opheffingsnormen vastgesteld worden. Het zou bijvoorbeeld gunstig 
zijn voor de scholenkoepels op het platteland wanneer de gemeente Leeuwarden in navolging van de 
gemeente Súdwest- Fryslân een gesplitste opheffingsnorm (plattelandsnorm / stedelijke norm) zou gaan 
hanteren. Voor de scholen in Leeuwarden zelf zou dit echter ongunstig zijn. 

Conclusie is, dat er vooralsnog geen scenario te bedenken valt waarin iedereen tevreden kan zijn en alle 
scholen open kunnen blijven. De scholenkoepels zullen moeten wachten tot er medio maart 2018 een 
besluit genomen wordt door de gemeenteraad van de gemeente Leeuwarden over de te hanteren 
opheffingsnorm. Helder is dat de gemeente Leeuwarden na de herindeling voor een groot deel uit 
platteland bestaat. Gunstig lijkt daarbij dat de PvdA, die de kleine plattelandsscholen een warm hart 
toedraagt, na de verkiezingen de grootste partij is geworden. 

Na het besluit op 18 maart kunnen Gearhing en andere scholenkoepels de gevolgen pas verder overzien. 
Het zal niet per direct leiden tot het sluiten van scholen. In het meest negatieve geval zal dit drie jaar 
daarna zijn. Het is aan de scholenkoepels om te bepalen om welke scholen het gaat en hoe en wanneer 
ze dit doen. We gaan er van uit dat de gemeente Leeuwarden verantwoordelijkheid neemt voor de 
leefbaarheid in haar dorpen en zorgt voor goed onderwijs op het platteland. Zowel Gearhing als de 
andere scholenkoepels en diverse gemeentes om Leeuwarden heen zullen zich hier voor hard maken. 
We rekenen er op dat dan ook Leeuwarden een verstandige keuze zal maken voor een gesplitste 
opheffingsnorm. 
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Vooruitblik 

Gouden Eeuw 

In de groepen wordt momenteel druk gewerkt aan het thema ‘De 

Gouden Eeuw’. Komt u donderdagmiddag 21 december van 13.15 uur  

tot 15.30 uur ook kijken naar alle werkstukken die zijn gemaakt? De 

kinderen vertellen graag wat ze hebben gedaan en leiden u met veel 

plezier rond. 

 

Kerstfeest 
Vrijdagochtend 22 december vieren we het kerstfeest op eigen school. 

Zeer binnenkort ontvangt u de informatie over deze ochtend. Wat we 

al wel kunnen melden is dat we hopen dat er zo veel mogelijk ouders 

en andere belangstellenden om 12.00 uur in het kleuterlokaal komen. 

We sluiten dan met z’n allen de ochtend af en luiden de kerstvakantie 

in. Daarna wensen we iedereen een fijne Kerstvakantie.  

 

 

 

 
 

 

Wist u dat… de leerkrachten druk 

bezig zijn met het ontwikkelen van 

een nieuw leerlingenrapport? 

Agenda 

 
 
11 december 
Uiterlijke datum uitslag peiling,  
‘andere schooltijden’  

 
12 december 
Landelijke stakingsdag basisonderwijs 
PIKELOER GESLOTEN 
 
14 december 
Juf Irma afwezig 
 
19 december 
Juf Lidewij afwezig  
 
22 december KERSTFEEST 
Alle leerling op eigen school i.v.m. 
Kerstviering. Alle leerlingen zijn 12.15 
uur uit. 
 
23 dec t/m 7 jan 
Kerstvakantie 
 
8 januari 
Nieuwjaarsborrel 8.30 uur 
 
8 januari 
Start Alles in 1; Thema verkeer/ 
vervoer 
 
Week 3/4/5; Toetsweken CITO 

Wist u dat… u vanaf heden onze 

schoolkrant terug kunt vinden in het 

Rabbelrûske? 

In elke uitgave kunt u een bijdrage van 

De Pikeloer verwachten. 

Op deze manier proberen wij bij 

iedereen in de dorpen, De Pikeloer 

onder de aandacht te brengen en 

hopen we nieuwe leerlingen te mogen 

verwelkomen. 

Komt u maandagochtend 8 januari ook 

met ons het nieuwe jaar inluiden? Met 

elkaar zullen we op het nieuwe jaar 

toosten! 


