Nieuwsbrief
Juni 2021

Beste ouders/verzorgers,
Voor u ligt de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. Waar we lang hebben moeten wachten op de lente,
gaan we nu alweer richting de zomer!
De afronding van het schooljaar is in volle gang. De citotoetsen zijn weer achter de rug en de
oudergesprekken worden momenteel gehouden. Heel fijn dat we jullie weer fysiek in de school mogen
ontvangen. Daarnaast worden de plannen voor de laatste schoolweek uitgewerkt en het afscheid
voorbereid van de leerlingen van groep 8, enkele andere leerlingen en onze zeer gewaardeerde
onderwijsassistent Evelyn. Ook zijn de voorbereidingen van het nieuwe schooljaar ook al begonnen,
zoals het vaststellen van de formatie en het maken van de jaarplanning.
In deze nieuwbrief een vooruitblik tot de zomer en het jaar erna.
Team de Pikeloer

Agenda
22, 23, 24 juni
29 juni
30 juni
7 juli
8 juli
23 augustus
30 augustus t/m
2 september
1 september
10 september
… september

Oudergesprekken
Gelukkig kunnen ze weer fysiek plaatsvinden.
Ouderbijeenkomst over de fusie en de streekschool
Afscheid groep 8 vrijdagsamenwerking (Dûbelspan, Fôlefinne en Pikeloer)
De uitnodiging komt zo snel mogelijk jullie kant op.
Feest(mid)dag op het plein (alternatief voor het schoolreisje)
Afscheid groep 8 Pikeloer (nadere info volgt)
Laatste schooldag (ochtend): Sportdag
Leerlingen gaan tot 12:00 uur naar school en gaan dus vroeg de vakantie in!
Start nieuwe schooljaar
Gouden Weken gesprekken
Informatieavond ouders
Tijdens deze avond vertelt het team hoe we in het komende jaar gaan werken
OT-Noord teamdag
De leerlingen zijn deze dag vrij.
Schoolreisje met de leerlingen van de Fôlefinne en Dûbelspan
Deze datum wordt op 1 juli vastgesteld en in het begin van het nieuwe schooljaar
gecommuniceerd.

Noteer deze data alvast in de agenda!
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Afscheid en verwelkomen van collega’s
In de inleiding werd het al aangegeven; naast afscheid nemen van onze leerlingen van groep 8 en enkele
andere leerlingen, nemen we ook afscheid van onze onderwijsassistent Evelyn. We willen haar enorm
bedanken voor de geweldige inzet. Ze heeft veel betekend in de begeleiding van de leerlingen en het
invoeren van de Chromebooks. Hoewel we wisten dat haar bijdrage tijdelijk zou zijn, gaan we haar zeker
missen!
In het komende schooljaar krijgen we geen ondersteuning meer van een onderwijsassistent, maar wel
van een leraarondersteuner. We zijn blij te mogen vertellen dat Amarins Tuiten ons team komt
versterken. Zij is momenteel onderwijsassistent op de Gielguorde in Mantgum en heeft net haar
opleiding tot leraarondersteuner afgerond. Met dat diploma mag ze onder andere instructies geven aan
groepen en alleen voor de klas staan. Ze gaat ondersteunen bij het verzorgen van onderwijs, het bieden
van leerlingbegeleiding en de onderwijsvoorbereiding, onder supervisie van de leerkrachten. Amarins
zal dagelijks aanwezig zijn en met name de bovenbouwgroepen ondersteunen. Ze stelt zich verderop in
deze nieuwsbrief aan jullie voor. De kinderen van de bovenbouw zullen aanstaande vrijdag (morgen dus)
al even met haar kennismaken.
Een aantal kinderen is het intussen opgevallen: onze locatiecoördinator Sita is zwanger. Hoewel we op 7
juli geen afscheid nemen van haar, worden haar taken vanaf het begin van het nieuwe schooljaar
overgenomen door Marije de Jong. Als alles goed gaat, is Sita tot en met eind september nog werkzaam
en zal ze Marije waar nodig ondersteunen. Daarna gaat ze met verlof. Marije is momenteel
locatiecoördinator in Mantgum en Jorwert. De scholen van Jorwert en Baard hebben in het afgelopen
jaar een fusietraject doorlopen, dus ze heeft ervaring met een dergelijk traject. Daarom is zij benaderd
om de vervanging van Sita op zich te nemen. Als team hebben we alle vertrouwen in haar! Verderop in
deze nieuwsbrief stelt ze zich aan jullie voor.
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Formatie nieuwe schooljaar
In het schema op de volgende pagina vinden jullie de formatie voor het komende schooljaar in een
overzicht. Zoals jullie kunnen zien, gaan we hoofdzakelijk werken vanuit twee groepen. Momenteel zijn
we druk bezig met het maken van een strakke planning over wanneer de kinderen les krijgen van de
leerkracht en wanneer van de leraarondersteuner. Zo kunnen we veelal in drie groepen werken. Op de
middagen werkt groep 5 t/m 8 ook komend schooljaar weer groepsoverstijgend aan de thema’s van
Alles in 1. De vrijdagsamenwerking blijft zoals we dat gewend zijn.
Leerkracht
Jantsje Kirkenier
Anneke Feenstra

Maandag
Onderbouw

Dinsdag
Onderbouw

Janneke Idzenga

Bovenbouw

Bovenbouw

Amarins Tuiten

Bovenbouw

Bovenbouw

•
•
•
•

Woensdag
Onderbouw
Bovenbouw/
Ambulant
Bovenbouw/
Ambulant
Bovenbouw

Donderdag
Onderbouw
Bovenbouw

Vrijdag
Onderbouw
Groep 7/8

Bovenbouw

Ondersteuning in de
vrijdagsamenwerking

Marije de Jong: Locatiecoördinator. Zij is op wisselende dagen aanwezig.
Gretha Rijpstra: Intern begeleider. Zij is op wisselende dagen aanwezig.
Mattie Dijkstra: Administratie. Dinsdagmiddag op de Pikeloer.
Arnold Oosterdijk: Directeur. Hij is op wisselende momenten en op afspraak aanwezig op de Pikeloer.

Even voorstellen
Marije de Jong
Even voorstellen. Mijn naam is Marije de Jong en ik woon in
Leeuwarden met mijn vriend en drie kinderen. Volgend jaar mag
ik het team van de Pikeloer versterken door de locatiecoördinator
taken van Sita Postma over te nemen. De afgelopen jaren was ik
verbonden aan de Krunenstrobbe in Jorwert als leerkracht en
locatiecoördinator, maar vanwege de fusie met Baard gaat deze
prachtige school sluiten. Tijd voor mij om een nieuwe uitdaging
aan te gaan!
Naast de Pikeloer, ben ik komend jaar ook werkzaam op de
Fôlefinne (Easterwierrum) en op de Gielguorde (Mantgum). Ik heb
geen vaste dag waarop ik in Wiuwert aanwezig ben, maar ik ben
er elke week een dag en via mijn emailadres altijd goed te
bereiken: marije.de.jong@gearhing.net.
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Amarins Tuiten
Bij deze stel ik mij aan jullie voor. Mijn naam is Amarins Tuiten, ik
ben (bijna) 25 jaar en woon in het mooie Wommels. Momenteel
ben ik 4,5 dag werkzaam als onderwijsassistent op De Gielguorde in
Mantgum bij de groepen 4 t/m 8. Met het diploma voor de
opleiding leraarondersteuner net op zak, ga ik vanaf het nieuwe
schooljaar voor 32 uur aan de slag bij jullie op De Pikeloer (groep 5
t/m 8). En daar heb ik ontzettend veel zin in!
Door mijn stages en mijn werk hier als onderwijsassistent heb ik
ontzettend veel liefde ontwikkeld voor het onderwijs. Het is heel
bijzonder om de kinderen te mogen zien groeien op cognitief en
sociaal-emotioneel vlak en natuurlijk letterlijk de hoogte in
Ik
ben dankbaar voor het feit dat ik daar deel van uit mag maken.
Tot ziens op school!

Van Cito naar IEP als leerlingvolgsysteem
Zoals jullie weten, maken we op school gebruik van Citotoetsen om onze leerlingen te volgen. Na een
aantal voorlichtingsmomenten in het afgelopen schooljaar is het ons voornemen om vanaf begin 2022
over te gaan op IEP. We starten januari dat jaar met de afname van Rekenen, Spelling en Begrijpend
lezen voor groep 3 t/m 7. Groep 8 maakt volgend jaar nog de Citotoetsen en de eindtoets van Route 8.
Voor het jaar daarop kiezen we ervoor dat ook groep 8 de IEP toetsen maakt, zowel als
leerlingvolgsysteem als de eindtoets.

NPO subsidie
De Rijksoverheid komt met het NPO: Nationaal Programma Onderwijs. Dit programma helpt
leervertragingen door de Corona-periode in te halen en het onderwijs te verbeteren. Ook onze school
krijgt komend schooljaar hiervoor een bijdrage. Dit kan worden ingezet voor o.a. uitbreiding van
onderwijs, extra begeleiding, kleinere groepen, materialen of professionalisering. N.a.v. een analyse die
we als school hebben gemaakt, kiezen we ervoor in te steken op technisch en begrijpend lezen, sociaalemotionele vorming en het zelfstandig en samenwerkend leren. Het plan wordt momenteel voorgelegd
aan de MR en na goedkeuring van de directie dienen we het in.
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