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Beste ouders/verzorgers,
Tijdens de kinderenboekenweek hebben we gemerkt dat de kinderen helemaal opgaan in de beleving
van boeken.
“We hebben een nieuwe regel: Anders is normaal!”
Een prachtige, treffende uitspraak van een van de
leerlingen van juf Jantsje naar aanleiding van het
voorgelezen boek ‘Wezel Willem durft anders te zijn’. Het
boek gaat over de wezels in het Snorrenbos die zich altijd
keurig aan de regels houden. Alle wezels behalve Willem,
die zich graag opvallend kleedt. De andere wezels vinden
het maar gek dat hij anders is en dus lachen ze hem uit en
sluiten ze hem buiten. Dit houdt op wanneer een busje
coole hermelijnen komt aanrijden en Willems verschijning
helemaal geweldig vinden. Zij nemen hem mee op pad,
waardoor de andere ‘saaie’ wezels achterblijven en zich
helemaal niet zo stoer meer voelen. Ze zien dat Willem
dolgelukkig is met hoe hij er uit ziet. Wanneer Willem weg
kleden ook de saaie wezels zich in de mooiste kleren en
leren ze begrijpen dat dit eigenlijk best leuk is. Anders zijn
is dus eigenlijk heel normaal.
Even een korte inleiding van hoe wij bij ons op school met elkaar om willen
gaan. Om hier actief mee aan de slag te gaan, doen wij mee aan de
stimuleringsregeling van de ‘Gezonde School’ op het gebied van Relaties en
Seksualiteit (zie voor meer info: https://www.gezondeschool.nl/advies-enondersteuning/stimuleringsregeling-gezonde-relaties-en-seksualiteit) . Samen met onze Gezonde
School-adviseur vanuit de GGD zijn we bezig een passende methode uit te zoeken en een plan van
aanpak te maken. Aansluitend oriënteren wij ons op een nieuwe methode voor sociaal emotionele
vorming. Wanneer we hiervoor een keuze hebben gemaakt, zullen we jullie ervan op de hoogte stellen.
Totdat we een nieuwe methode hebben geïmplementeerd, staat iedere week een stelling centraal waar
de leerlingen met de leerkracht over spreken.
Tot slot oriënteren wij ons op een communicatiemiddel ter vervanging van Klasbord. Klasbord loopt
regelmatig vast en voldoet op enkele vlakken niet helemaal aan onze wensen. Het middel dat we
overwegen om dit jaar te implementeren is Parro. Wanneer het besluit is genomen, ontvangen jullie de
benodigde informatie. Wordt vervolgd.
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Agenda oktober en november
16 oktober
12 t/m 16 oktober
2 november
4 november
5 november
11 november
18 november
25 november
26 november

Einde kinderboekenweek ‘En toen?’
Herfstvakantie
Schoonmaakavond met ouder: Wie helpt mee?
Studiedag leerkrachten, kinderen hebben vrij
Nieuwsbrief komt uit
Nationaal schoolontbijt: leerlingen ontbijten op school
Ochtend: Schoolschaatsen (groep 6 t/m 8)
Middag: Studiemiddag leerkrachten, kinderen hebben vrij
Schoolschaatsen (groep 6 t/m 8)
Schoolschaatsen (groep 6 t/m 8)
Voorstelling Iswah van De Frets! 10:30 onderbouw, 13:00 bovenbouw

Noteer deze data alvast in uw agenda!

Juf Brenda
Vorige week donderdag is juf Brenda begonnen aan haar stage in de onderbouw. Juf Brenda volgt de
opleiding tot onderwijsassistente aan de Friese Poort in Leeuwarden. Ze komt iedere donderdag en na
januari komt ze ook op woensdag! We hopen dat ze bij ons veel leert en plezier krijgt in het vak!

REMINDER: GEZONDE TRAKTATIES
Wanneer kinderen jarig zijn, is het natuurlijk fijn dat ze
kunnen trakteren. De afspraak die we op school
hebben, is dat er gezonde traktaties mee worden
gegeven. Af en toe zien we dat dit even wordt
vergeten, dus vandaar dat we u deze reminder even
sturen. Alvast bedankt voor de medewerking.
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Kinderboekenweek
Het thema van de kinderboekenweek was ‘En toen?’. De onderbouw heeft gewerkt aan het thema
ridders. Anna maakte een prachtig kasteel en twee stoere ridders waren hun vaardigheden aan het
oefenen in een heus toernooi! In de bovenbouw stond het leesplezier centraal. Senne had een boek
met Fryske Mearkes mee. Een leuk boek waar de kinderen van hebben genoten!
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Schoolschaatsen
Vanaf 11 november gaan de leerlingen weer schoolschaatsen. Hiervoor gaan de leerlingen een aantal
keren naar Leeuwarden voor de lessen.
Omdat de Pikeloer meedoet met het schoolschaatsen mogen alle leerlingen een voordelig ‘Blij dat ik glij’
abonnement afsluiten. De kosten zijn €17,50 euro per kind voor het gehele schaatsseizoen. Als jullie
willen dat jullie zoon of dochter hieraan mee kan doen, kun je bijgevoegd formulier (zie andere bijlage in
de mail) ingevuld op school inleveren samen met de €17,50 euro. We leveren dit op de eerste les in bij
de IJshal.
Al in herfstvakantie gaan schaatsen? Vul dan het formulier in en neem het mee naar de IJshal. Dan
betaal je aan de kassa €20,00 euro en kun je direct het abonnement gebruiken.

Van de MR
ZAKELIJKE OUDERAVOND/JAARVERGADERING
De activiteitencommissie (AC) organiseert jaarlijks, in samenwerking met de MR een zakelijke
ouderavond. Het plan was om deze avond eind oktober te organiseren. Vanwege de extra maatregelen
die vorige week tijdens de persconferentie zijn gepresenteerd, schuiven we deze vergadering door naar
half november. We wachten de gevolgen van de nieuwe maatregelen af en communiceren na de
herfstvakantie over een mogelijke datum.
VACATURE MR-LID
Na circa 8 jaar trouwe dienst zal Tineke Bremer de MR tijdens de komende jaarvergadering helaas
verlaten. Dit betekent dat er één vacature is waarvoor wij een enthousiaste ouder zoeken. We zoeken
iemand die zich vanaf halverwege november voor een termijn van minimaal 2 jaar beschikbaar wil
stellen.
Wie mogen er lid worden?

Alle ouders (of voogden) met een kind op De Pikeloer kunnen zich voor de MR verkiesbaar stellen.
Hoe kun je lid worden?

Ouders kiezen de oudergeleding, teamleden kiezen de personeelsgeleding. Wanneer er een vacante
positie is voor de oudergeleding wordt deze verkozen tijdens de jaarvergadering (half november, datum
volgt nog). Zijn er meerdere kandidaten dan wordt gestemd.
Waarom zou u in de MR gaan?

Als MR-lid kun je een positieve bijdrage leveren aan de gang van zaken op De Pikeloer. Je bent nauw
betrokken bij de school en stichting, kunt meepraten en -beslissen over het beleid, krijgt meer contact
met ouders, het team en het bestuur en doet op allerlei uiteenlopende gebieden een schat aan ervaring
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op. Ook zijn diverse mogelijkheden tot het volgen van een cursus of opleiding ten behoeven van je rol in
de medezeggenschapsraad.
Het komende schooljaar staan, naast de beleidszaken, de volgende projecten op de agenda:
• Streekschool
• Project voor herinrichting van het schoolplein
• MR-statuten
• Bewaking van afspraken uit het Ouderconvenant
• De Gezonde School
Meer weten over de MR?
Spreek gerust een van de MR-leden aan! Je kunt natuurlijk ook e-mailen, bellen of appen met Eric
Teppema (voorzitter) op teppema@home.nl of tel. 06-12556131
Geïnteresseerd?
Meld je dan als kandidaat aan via een e-mail naar teppema@home.nl met als titel MRkandidaat/oudergeleding. Voeg een korte tekst toe waarin je jezelf voorstelt als kandidaat en geef aan
waarom je je kandidaat stelt.
Alvast van harte welkom in de MR!
Hartelijke groeten,
MR De Pikeloer
Jantsje, Sita, Tineke en Eric

Schoonmaakavond met ouders
Op 2 november a.s. organiseren wij van 19:00 tot 20:30 uur de eerste schoonmaakavond op school,
waarbij we jullie hulp goed kunnen gebruiken! Met z’n allen pakken we de delen van de school aan waar
de schoonmaakster tijdens haar dagelijkse ronde niet aan toe komt. Wil je ons die avond helpen? Geef
het dan aan bij een van de leerkrachten of stuur even een mailtje naar pikeloer@gearhing.net.

Ventilatie school
In deze coronatijd wordt er van scholen verwacht dat ze de ventilatie op orde hebben. Gearhing is hier
in de afgelopen tijd actief mee bezig geweest. Om jullie te informeren is een brief opgesteld. Deze kun je
vinden in de bijlage ‘Informatiebrief ventilatie op scholen ouders verzorgers’, toegevoegd aan de mail.
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Terugkoppeling vragenlijst thuisonderwijs (coronatijd)
In maart 2020 gingen de scholen dicht en thuisonderwijs werd een veelgebruikte term. Kinderen zaten
thuis, thuiswerkende ouders combineerden werk en opvang voor hun kind(eren) en leerkrachten zetten
in korte tijd het afstandsonderwijs op. Voor de zomervakantie heeft een groot deel van de ouders een
vragenlijst ingevuld over de thuiswerktijd. Ze konden aangeven wat in die periode goed ging en wat
beter zou kunnen, mocht de situatie zich weer voordoen.
CONCLUSIES VRAGENLIJST THUISONDERWIJS
Ouders in Wiuwert zijn voldoende tot zeer tevreden over het afstandsonderwijs dat gegevens is.
Tips die werden gegeven waren onder andere duidelijker aangeven wat gemaakt moet worden, niet
alleen computer gericht onderwijs maar ook doe-activiteiten als huiswerk meegeven en duidelijker
aangeven wanneer leerkrachten online zijn. Daarnaast gaven ouders aan dat ze het contact na de crisis
hebben gemist, doordat school aan veel regels gebonden was/bleef, konden schoolreisjes e.d. niet
doorgaan. Ook de oudergesprekken voelden als een gemis, dit had misschien opgelost kunnen worden
door telefonische gesprekken te voeren met ouders (of via Teams). Dit zijn verbeterpunten die we
meenemen, mocht het thuisonderwijs noodgedwongen weer opgezet worden. Tops die we meenemen
naar een eventuele nieuwe situatie van thuisonderwijs, zijn onder andere het contact via Teams en het
overzichtelijke weekschema.
ACTUELE CORONA-ONTWIKKELINGEN
We houden de Corona-ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Intussen hebben jullie eerder de
nieuwste beslisboom ontvangen, waarin staat wanneer de kinderen bij bepaalde klachten wel en niet
naar school mogen. Mochten er vragen of twijfels zijn, neem gerust contact met ons op.

Noodplan vervanging
Het nijpende lerarentekort zal jullie vast niet zijn ontgaan. Nu is de formatie op de Pikeloer voor dit
schooljaar rond, maar het kost veel moeite om (tijdelijke) vacatures in te vullen. Daarbij merken we dat
vervanging bij ziekte momenteel een groot probleem is, zoals we laatst hebben gemerkt bij ziekte van
juf Jantsje. Hierover willen we jullie graag informeren, zodat voor een ieder helder is welke stappen er
worden gezet. Zie hiervoor de bijlage ‘Noodplan ziektevervanging De Pikeloer 20-21 - def.2020’ die
toegevoegd is aan de mail.

Update Streekschool
Momenteel voert onze directie gesprekken met dorpsbelangen, MR’en en de gemeente. De sfeer van de
gesprekken is positief kritisch. Wanneer we meer kunnen vertellen over het verdere verloop van deze
gesprekken en bepaalde uitkomsten, hoort u dat uiteraard.
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Oproepen om te rijden
Helaas ging de voorstelling van de Frets op vrijdag 2 oktober niet door. Nu gaan we op donderdag 26
november. Omdat dit op een donderdag is, hebben we een aantal rijders nodig die de kinderen zouden
willen brengen en ophalen (i.v.m. corona mogen de rijdende ouders jammer genoeg niet mee naar de
voorstelling). Daarom wederom een oproep in de nieuwsbrief. De voorstellingen zijn in Mantgum, om
10:30 uur voor de onderbouw (groep 1 t/m 4) en om 13:00 uur voor de bovenbouw (groep 5 /t/m 8).
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! Voor de meeste
schaatsochtenden hebben we vervoer, maar voor 9 december zijn er nog een paar rijders nodig. Ben je
beschikbaar om te rijden (heen en/of terug), geef het dan door aan juf Angela! 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.

Springkussenfestijn outdoor
Op donderdag 15 oktober wordt er een Springkussenfestijn Outdoor
georganiseerd op het sportpark Schuttersveld in Sneek. Alle jongens en meisjes
tussen 4 en 12 jaar zijn van harte welkom om te komen springen, rennen en
klimmen! Lekker buiten spelen voor veel beweegplezier.
ACTIEF SPELEN
Bijna de helft van de Nederlandse kinderen beweegt te weinig. Te weinig beweging is slecht voor de
gezondheid. Vooral als kind in het ontzettend belangrijk zoveel mogelijk te bewegen voor de fysieke en
cognitieve ontwikkeling. Een kind moet minstens elke dag een uur aan matig intensieve inspanning. Kom
naar het springkussenfestijn en ga één uur lang spelen en springen.
WIL JE MEEDOEN?
Vanwege de corona maatregelen is het dit jaar noodzakelijk om je op te geven. Klik op de onderstaande
link voor meer informatie, kosten en opgave;
https://beweegteamsudwestfryslan.nl/activiteit/springkussenfestijn/
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