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Beste ouders/verzorgers,
Volgende week gaan we weer los! Na 6 weken vakantie kijken we er naar uit om de leerlingen weer van
harte welkom te heten bij ons op school! Momenteel zijn we druk bezig met de voorbereidingen in de
klas en op de school. In deze eerste nieuwsbrief van 2020-2021 willen we jullie onder andere vertellen
hoe de eerste Gouden Weken eruit gaan zien, wat er tijdens deze weken (en de rest van het jaar)
centraal staat, welke coronamaatregelen we nog hanteren en stelt onze nieuwe juf Angela zichzelf even
voor.
Naast deze nieuwsbrief ontvangen jullie van ons ook de jaarplanning voor het komende jaar (zie andere
bijlage). Deze planning is onder voorbehoud. In de maandelijkse nieuwsbrief, welke verschijnt op elke
eerste woensdag van de maand, staat de meest recente agenda (twee maanden vooruit). De
nieuwsbrief zal vooral informatief van aard zijn. Via Klasbord worden jullie op de hoogte gehouden van
de activiteiten in de klas. Ouders van groep 4 kunnen zich aanmelden voor de groep 4-5-6 op Klasbord
via 2AQ-T7V. Voor de overige groepen blijft de toegang hetzelfde als vorig schooljaar.
Wij hebben weer zin in het nieuwe schooljaar! Tot maandag, om 8:15 uur!
Team De Pikeloer

Agenda augustus en september 2020
17 augustus
17 augustus t/m
11 september
19 augustus
21 augustus
24, 26 augustus
1 september
2 september
9 september
14 t/m 25 september
23 september
28 september
29, 30 september, 1
oktober
30 september

Eerste schooldag: feestelijke start!
Gouden Weken
Picknick met de kinderen (eigen lunch mee)
Eerste vrijdagsamenwerking (van 8:15 tot 14:15 uur)
Omgekeerde 10 minuten gesprekken (alleen met ouders, uitnodiging volgt)
Groepsinformatieavond
Nieuwsbrief
Afsluiting Gouden Weken: uitje met de leerlingen (info volgt)
Cito’s groep 5 t/m 8 (inhaal van voor de zomervakantie)
Start verkoop Kinderpostzegels
Studiedag Team, leerlingen vrij
Oudergesprekken leerlingen groep 4 t/m 8 n.a.v. de Citotoetsen
Start Kinderboekenweek ‘En toen?’

Tostidagen: Groep 1 t/m 6 op maandag, groep 7/8 op woensdag. Kinderen nemen 1 boterham mee om
in het tosti-ijzer te doen.
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Even voorstellen
Mijn naam is Angela Broersma-Roes, 26 jaar en woonachtig in
Leeuwarden. Opgegroeid in Gelderland, vlakbij de Veluwe. Al jong
had ik twee passies, de horeca en werken met kinderen. Via mijn
moeder ben ik het horeca vak ingerold en kwam ik in Leeuwarden
terecht om aan de Hogere Hotelschool te studeren op NHL Stenden
Hogeschool. Na o.a. gewerkt te hebben bij Landgoed Lauswolt in
Beetsterzwaag en 10 jaar werkzaam te zijn geweest in de horecabranche heb ik de keuze gemaakt mijn andere passie te volgen.
In juli van dit jaar heb ik de 2-jarige PABO-verkort opleiding op NHL
Stenden Hogeschool afgerond. In het eerste jaar heb ik het hele
schooljaar stage gelopen bij de Stjelp in Baard, waar ik, naast de drie
dagen op de Pikeloer, op donderdag en vrijdag aan de slag ga. De
omgeving van Wiuwert is mij dan ook bekend, ook omdat mijn man
opgegroeid is in Easterlittens en we daar mijn schoonouders regelmatig bezoeken.
Tot de kerstvakantie mag ik juf Janneke vervangen, dus zal ik op maandag, dinsdag en woensdag in
Wiuwert actief zijn in de bovenbouw. Ik vind het leuk creatief te zijn en te proberen ieders talent te
zoeken en te benutten. Ik hoop dan ook op een mooie samenwerking tussen de leerlingen, collega’s en
ouders, zodat we er gezamenlijk een leerzame periode van kunnen maken!
Groetjes Angela
angela.broersma@gearhing.net

Gouden Weken
We starten de Gouden Weken met een feestelijke start in de school. Helaas kunnen de ouders hier
vanwege de coronamaatregelen (zie ook verderop) niet bij zijn. Maar we vieren de start wel met de
leerlingen en de leerkrachten.
Tijdens de Gouden Weken ligt het accent op groepsvormende
activiteiten en oudercontact. Een groep heeft de eerste weken na de
zomervakantie weer “onderhoud” nodig om zich te vormen. Ouders
kunnen niet los worden gezien van de groepsvorming op school, omdat
kinderen en ouders onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Daarom
schenken wij tijdens de eerste vier weken extra aandacht aan de
driehoek van ouders – kind – leerkracht, waarbij de zijden in balans
moeten zijn.
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Om de groepsvorming optimaal te laten verlopen, maken we de volgende “smoothie”:

De groepsregels die in de klas worden geformuleerd, zijn gebaseerd op de uitgangspunten waar wij dit
jaar als school op inzetten:
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We besteden onder andere aandacht aan onze uitgangspunten door iedere week een stelling centraal te
stellen die te maken heeft met een van de zes “afspraken”. In de eerste week besteden we aandacht
aan het respecteren van elkaar door de stelling ‘Wat jij niet leuk vindt, doe je ook niet bij een ander’ te
behandelen.
Energizers zijn vaak ludieke activiteiten met een speels karakter waarbij de leerkracht energie in de
groep los maakt. Aan iedere energizer is een leerdoel verbonden. Naast energizers besteden we
aandacht aan coöperatieve werkvormen. Dit zijn leervormen waarbij samenwerken centraal staat.
Verder is voorbeeldgedrag van de leerkracht belangrijk. Zij zijn zich hiervan bewust en werken actief aan
hun functie als rolmodel.
Om jullie als ouders actief te betrekken bij de start van het schooljaar, organiseren we op 24 en 26
augustus de omgekeerde oudergesprekken. Tijdens deze gesprekken zijn jullie voornamelijk aan het
woord. Voorafgaand aan de gesprekken sturen wij een uitnodiging met daarbij een formulier met
vragen over je kind. De ingevulde vragenlijst staat centraal tijdens de omgekeerde oudergesprekken,
waarbij jullie de leerkracht over je kind vertellen. Tot slot ontvangen jullie bij de uitnodiging ook het
ouderparticipatieformulier. Hierop kan worden aangegeven waarmee je ons dit jaar kunt helpen (voor
zover de coronamaatregelen dit toelaten). Via Klasbord kunnen jullie je inschrijven voor gewenste
datum en tijdstip.

Activiteiten in de Gouden Weken
Op woensdag 19 augustus gaan we met de leerlingen picknicken op het kaatsveld. Hiervoor nemen de
kinderen hun eigen lunch mee. Het zou leuk zijn als ze hun lunch meekrijgen in een knapzakje. Naast
gezellig lunchen doen we op het veld ook leuke spelletjes.
Op 21 augustus starten we weer met de eerste vrijdagsamenwerking. Let op dat we nu op vrijdag ook
om 8:15 uur naar school gaan. Groep 1 t/m 4 komt om 11:45 uur uit en groep 5 t/m 8 om 14:15 uur.
Op dinsdagavond 1 september organiseren we de groepsinformatieavond. Op deze avond vertellen de
leerkrachten hoe ze het komende jaar gaan werken in de klas. Jullie krijgt hier onder andere informatie
over verschillende methodes en belangrijke regels en afspraken. Om deze avond coronaproof te laten
verlopen, kunnen wij van ieder gezin slechts één ouder uitnodigen om de avond bij te wonen. Daarnaast
hanteren wij looproutes en vaste in- en uitgangen. Tot slot is het van belang dat de ouders die komen
gezond zijn (klachtenvrij) en 1,5 meter afstand houden tot elkaar en tot de leerkrachten, zowel buiten
als in de school.
We heten jullie van harte welkom op de volgende tijden, via de volgende ingang:
19:00 – 19:30 Ouders onderbouw (1-3), ingang zijdeur lokaal
19:30 – 20:00 Ouders middenbouw (4-6), ingang hoofdingang
20:00 – 20:30 Ouders bovenbouw (7-8), ingang zijdeur lokaal
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Op 9 september sluiten we de Gouden Weken af met de kinderen (alternatief schoolreisje). Dit willen
we doen met een uitje of leuke activiteiten in en om de school. Verdere informatie hierover volgt nog.

Corona maatregelen
In het nieuwe schooljaar hanteren we zo veel mogelijk de maatregelen die ook voor de vakantie van
toepassing waren. Wij houden ons daarbij aan het protocol van het RIVM. De belangrijkste afspraken
zijn:
1. Alle leerlingen gaan volledig naar school.
2. Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.
3. Tussen alle volwassenen moet onderling 1,5 meter afstand bewaard worden.
4. De school zorgt ervoor dat leerlingen (en leerkrachten) vaak hun handen wassen.
5. Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO.
Daarnaast blijven de hygiënemaatregelen van het RIVM van kracht: leermiddelen, deurkrukken en
werkplekken worden regelmatig schoongemaakt en de schoolschoonmaak vindt dagelijks plaats.
Bij ziekte:
Voor leerlingen in groep 1 of 2 van de basisschool geldt dat zij bij een neusverkoudheid gewoon naar
school mogen, behalve:
- als het kind ook koorts heeft
- kinderen contact hebben met iemand met een COVID-19 infectie en daarover zijn geïnformeerd
door de GGD.
- er een volwassene in het gezin van het kind klachten heeft die kunnen wijzen op het nieuwe
coronavirus (zie https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19). Dan moet het kind thuisblijven en is
het belangrijk om het kind te testen.
Voor leerlingen vanaf groep 3 geldt dat zij thuisblijven:
- bij verkoudheidsklachten of andere klachten die passen bij COVID-19 (neusverkoudheid,
loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging of koorts en/of plotseling verlies van reuk of
smaak)
- het kind een volwassen gezinslid heeft met passend bij COVID-19 (koorts en/of
benauwdheidsklachten).
Zie ook: https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#index_Ziekte--Besmettelijkheid en
https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen
Tot slot hanteren wij de volgende maatregelen op de Pikeloer:
-

Wanneer de leerlingen op school komen, gaan de kinderen meteen naar binnen. Ze spelen voor
schooltijd dus niet op het plein en hoeven dus niet eerder dan 8:15 uur aanwezig te zijn.
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-

-

-

Wij hanteren looproutes. Alle leerlingen komen via hun ‘eigen’ ingang de school binnen. De
groepen 1-2-3 komen binnen via de deur van het kleuterlokaal aan de zijkant (ouders mogen zo
nodig meelopen tot aan de deur), groep 4-5-6 komt via de hoofdingang en groep 7-8 gaat via de
deur van het bovenbouwlokaal aan de zijkant naar binnen.
De schooltijden blijven voor alle kinderen gelijk: van maandag t/m donderdag gaan we van 8:15
tot 14:00 uur naar school en op vrijdag gaat groep 1 t/m 4 van 8:15 tot 11:45 uur naar school en
groep 5 t/m 8 van 8:15 tot 14:15 uur.
Ouders blijven buiten de hekken van het schoolplein, ze mogen helaas nog niet op het
schoolplein en in de school komen.
Uitzondering: Voor de omgekeerde oudergesprekken wordt een uitzondering gemaakt, omdat
wij jullie graag weer in real life willen treffen. Natuurlijk kunnen wij alleen ouders ontvangen
zonder coronaklachten en houden we 1,5 meter afstand van elkaar. Overige informatie over de
oudergesprekken en volgt bij de uitnodiging.

Oproepen om te rijden
Op woensdag 9 september willen we er met de kinderen op uit. We weten natuurlijk nog niet of dit door
kan gaan, maar onder voorbehoud vragen we alvast ouders die eventueel de kinderen kunnen brengen
en/of halen van en naar de locatie (nader te bepalen). Wilt u op 9 september ’s ochtends wel brengen
en/of ’s middags wel halen, laat het dan even weten!
Op donderdag 1 oktober gaan we naar de voorstelling van de Frets in Mantgum (onder voorbehoud).
Om 11:00 uur gaat de onderbouw ernaartoe en om 13:00 uur de bovenbouw. Voor deze voorstelling
hebben we nog ouders nodig die de kinderen zouden willen brengen en ophalen. Wanneer je wilt rijden
naar één van de voorstellingen, dan horen wij het graag!
In november en december gaan de groepen 6, 7 en 8 weer schoolschaatsen! We zijn vroeg, maar willen
bij deze alvast vragen of er al ouders beschikbaar zijn om te rijden. Het gaat om vijf
woensdagochtenden: 11, 18 en 15 november en 2 en 9 december. Voor het schaatsen moeten we om
9:00 uur in de Elfstedenhal zijn, dus vertrekken we die ochtenden om 8:30 uur. We rijden om 10:00 uur
weer terug naar school. Wanneer je één of meerdere keren wilt rijden, dan horen wij het graag!

6

