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Beste ouders/verzorgers, 
 
Voor u ligt de nieuwsbrief van april. Een beetje een andere nieuwsbrief dan dat u gewend bent. In deze 
vreemde corona-tijd kunnen wij bijvoorbeeld geen volle agenda laten zien met leuke activiteiten om 
naar uit te kijken… Wat we wel willen laten weten is dat het team van de Pikeloer enorm trots is op alle 
leerlingen die thuis en/of op de opvang ontzettend hard werken aan hun schoolwerk (en natuurlijk op 
de ouders die hen daar geweldig bij ondersteunen). We hebben erg leuke foto’s binnen gekregen van 
kinderen die aan het werk zijn, maar ook van het werk dat ze hebben gemaakt. Hiervan heeft u intussen 
al wat zien verschijnen op Klasbord, maar ook in de nieuwsbrief een paar leuke resultaten.  
 
Wij wensen u veel lees- en kijkplezier! 
 

AGENDA 
10 april Goede vrijdag: kinderen vrij, geen (t)huiswerk 

13 april Paasmaandag: kinderen vrij, geen (t)huiswerk 

27 april t/m 3 mei Meivakantie 

4 mei Leerlingen vrij wegens ingeplande studiedag leerkrachten 

5 mei Bevrijdingsdag: kinderen vrij 

6 mei WEER NAAR SCHOOL!        
(onder voorbehoud van nieuwe maatregelen van de regering) 

10 mei Moederdag 

 
Noteer deze data alvast in uw agenda! 
 

EVEN VOORSTELLEN 
 
Sita Postma, locatiecoördinator 
Zoals ook in de vorige nieuwsbrief is vermeld, heeft de Pikeloer een nieuwe locatiecoördinator. Hierbij 
stelt ze zichzelf even voor: 

 
Mijn naam is Sita Postma-Bokma, 31 jaar en woon met mijn man in 
Wommels. Sinds maandag 9 maart ben ik werkzaam bij onderwijsteam (OT) 
Noord, waar de Pikeloer ook onder valt. Naast mijn taken als medewerker 
beleid en organisatie voor OT Noord, neem ik ook de functie van 
locatiecoördinator van de Pikeloer in Wiuwert voor mijn rekening. In de 
afgelopen periode heeft Janneke Idzenga deze taken vervuld, maar omdat zij 
nu een dag extra voor de klas staat en daardoor de coördinerende taken niet 
meer te combineren waren met de lesgevende taken, neem ik de functie van 
haar over en ben ik vanaf heden het eerste aanspreekpunt voor de Pikeloer.  
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Voor OT Noord ben ik werkzaam op maandag t/m donderdag, waarbij ik zo veel mogelijk zal proberen 
woensdags aanwezig te zijn op de Pikeloer.  
 
Als medewerker beleid & organisatie bij OT-Noord zal ik me voornamelijk bezig houden met de 
ondersteuning van de teams en de directie, zoals bijvoorbeeld het regelen van complexe verlofaanvragen 
van leerlingen, het zijn van contactpersoon van de leerplichtambtenaren of beleidsondersteunende 
werkzaamheden (zoals bijv. het schrijven van de schoolgids).  
 
Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan hoor ik het graag. Ik hoop u na de corona-crisis eens te 
ontmoeten. 
 
Met vriendelijke groet, Sita Postma 
 
Denise Jansen, onderwijsassistent  
Naast een nieuwe locatiecoördinator, hebben we sinds maart ook een nieuwe onderwijsassistent op de 
Pikeloer. Door het vertrek van juf Paula is juf Janneke een extra dag voor de klas gaan staan, is juf 
Anneke een dag extra gaan werken en is onderwijsassistent juf Denise ons team komen versterken. 
Denise werkt dinsdags en donderdags en zal de leerkrachten ondersteunen door bijvoorbeeld kleine 
groepjes of individuele kinderen te begeleiden. Doordat alle kinderen momenteel thuis werken en de 
juffen online instructies geven, is het voor juf Denise natuurlijk lastig om te kinderen te begeleiden. 
Zoals sommige van u wellicht al hebben gezien, is juf Denise intussen toegevoegd aan de Teams van de 
groepen, zodat de leerlingen haar kunnen leren kennen en zij hen. Volgende week zal ze zich middels 
een videogesprek met de hele klas even voorstellen en af en toe meeluisteren met de instructies van de 
juffen. Voor eerst gaat ze binnen Teams nog geen grote rol spelen.   
 
Hierbij stelt ze zichzelf even voor:  

 
Mijn naam is Denise Jansen, ik ben 40 jaar en woon samen met mijn man en 
zoontje van 6 jaar in Sneek. Sinds dinsdag 17 maart ben ik werkzaam als 
onderwijsassistente op De Pikeloer. Op dinsdag en woensdag zal ik kinderen 
uit alle groepen begeleiden, zowel één op één als in kleine groepjes.  
Wat mij aanspreekt in het onderwijs is dat geen dag hetzelfde is. Je bent 
constant bezig om het beste uit ieder kind te halen en zo een goede en 
belangrijke stap te zetten richting hun toekomst. Graag tot ziens op De 
Pikeloer. Maar misschien ontmoeten we elkaar eerder al eens via videobellen. 
 
Hartelijke groet, Denise Jansen 
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WERKEN MET TEAMS 
Naast dat wij trots zijn op onze hardwerkende leerlingen, zijn wij ook wel een beetje trots op onszelf. In 
de afgelopen weken hebben de juffen van de Pikeloer hard gewerkt om het online onderwijs op te 
tuigen. En dat laatste gaat hartstikke goed. Groep 4/5 heeft al een eigen Teams. Zij kunnen videobellen 
met de leerkracht en hebben deze week voor het eerst elke dag een online instructie gekregen van juf 
Anneke. Ook voor groep 6/7 is afgelopen vrijdag een Teams opgericht, zodat ook zij online instructies 
kunnen krijgen en kunnen videobellen met hun juf! Vanaf vandaag staan ook voor hen instructies 
ingepland, welke zijn aangegeven op de weektaak.  Fijn dat alle kinderen een account hebben en hier zo 
actief mee aan het werk zijn.  
 
Wij merken dat het misschien handig is om over het gebruik toch wat regels af te spreken over het 
werken met Teams: 

- Bij groepsgesprekken: Om de gesprekken makkelijk te laten verlopen leidt de leerkracht het 
gesprek. De kinderen zetten zelf hun microfoon uit als ze inbellen. Dit gaat super! Zo kan de 
leerkracht de leerlingen om de beurt opdracht geven om hun microfoon aan te doen. Zodra ze 
aan de beurt zijn geweest zetten ze zelf hun microfoon weer uit. Ze doen het tot nu toe allemaal 
keurig, complimenten! Ook willen wij graag alle kinderen kunnen zien, dus camera’s mogen aan! 

- De leerkracht heeft op meerdere momenten in de week een moment ingepland om te 
videobellen met de hele klas (ingeplande vergadering in Teams, staan ook op de weektaak). Het 
is de bedoeling dat alle kinderen die uitgenodigd zijn voor deze instructie deelnemen aan deze 
videogesprekken. 

- Wanneer een juf een instructie geeft aan een groep, is het voor haar onmogelijk om vragen van 
leerlingen uit andere groepen meteen te beantwoorden (juf haar status* staat dan ook op ‘niet 
storen’). Kinderen kunnen de juf dan wel een chatbericht sturen, maar het kan dan even duren 
voordat ze antwoordt. 

- Af en toe proberen kinderen de leerkracht te videobellen. Echter, de afspraak is dat de 
betreffende groepsleerkracht de kinderen belt en niet andersom. Bij vragen kunnen kinderen 
een chatbericht sturen. Dan belt juf zo snel mogelijk terug (op een moment dat ze geen 
instructie geeft) of stelt ze een ander moment voor om even te bellen. 

- Wanneer een juf of een leerling zijn of haar status* op 'niet storen' heeft staan, dan houdt dat in 
dat diegene niet gestoord wil worden. We willen u vragen hier alert op zijn, zodat tussen 9:00 en 
12:00 uur de juf ongestoord instructies kan geven en de kinderen ongestoord met hun 
schoolwerk aan de gang kunnen gaan.  

- Zou iedereen er nog even aan willen denken wanneer welke leerkracht werkt? De leerkrachten 
die normaal voor de klas staan, zitten op hun werkdag actief achter hun computer. Op de 
weektaak, boven de dag, staat wie er die dag lesgeeft. 

- Binnen Teams is het mogelijk voor kinderen om met elkaar te chatten of te videobellen. Dit is 
natuurlijk een mooie mogelijkheid om met elkaar in contact te komen, maar door het werken op 
afstand kunnen de leerkrachten hierop geen toezicht houden. Daarom willen wij jullie als ouders 
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vragen hier op toe te zien. Kunt u af en toe eens meekijken met uw kind om te zien wat er 
gebeurt en wat er tegen elkaar wordt gezegd? 

- Tot slot kregen wij van ouders te horen dat de meldingen en meldingsgeluiden erg vervelend 
kunnen zijn. Bij de instellingen van Teams kunt u meldingsinstellingen wijzigen**.  

 
Willen jullie deze regels thuis met de kinderen doornemen? Alvast bedankt. 
 

ONDERBOUW 
Groep 1, 2 en 3 werken niet via Teams, maar dat wil niet zeggen dat zij thuis stil zitten. De kinderen van 
groep 3 lezen veel en hebben intussen een kern van Veilig Leren Lezen uit. Daarnaast hebben ze ook een 
hoofdstuk van rekenen afgerond. Ze hebben zelfs online de lees- en rekentoetsen gedaan met juf 
Jantsje! De kleuters van groep 1 en 2 werken via de online lessen van Onderbouwd en ondernemen 
allemaal leuke en leerzame dingen met hun ouders. Ontzettend leuk. Daarnaast volgen veel 
onderbouwkinderen de online muzieklessen van Sander Metz via Facebook.  
 

DEVICES VOOR (T)HUISWERKEN 
Inmiddels werken de kinderen al zo’n drie weken thuis, wat met alle online mogelijkheden van 
tegenwoordig geweldig gaat! Voor zover wij weten hebben alle kinderen een mobiele device (laptop, 
tablet of IPad) tot hun beschikking, zodat ze thuis actief met school aan de slag kunnen! Dit is zowel voor 
ons als voor de leerlingen ontzettend fijn. Toch hebben wij begrepen dat er enkele kinderen zijn die hun 
devices thuis moeten delen, omdat er anders thuis niet voldoende zijn. Nu heeft de regering afgelopen 
week besloten dat de scholen voorlopig nog gesloten blijven, dus zetten we de manier van werken zoals 
we dat nu doen door tot aan de meivakantie. Mocht het zo zijn dat het aantal devices voor u thuis 
ontoereikend is, waardoor de kinderen worden belemmerd in het maken van hun schoolwerk, dan kunt 
u dit bij ons aan geven. Wij zullen dan kijken wat we voor u kunnen betekenen in het eventuele uitlenen 
van een tablet of IPad. Let wel, omdat de devices van OT-Noord momenteel zeer schaars zijn, is dit 
alleen mogelijk in uitzonderlijke gevallen. Wanneer u bijvoorbeeld een device kunt lenen van een 
buurman of -vrouw, opa of oma of een vriend(in), dan zou dat erg mooi zijn.   
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CORONA ELFJES 
Juf Janneke heeft de kinderen de opdracht gegeven een elfje te schrijven over Corona. Ze zijn leuk, 
ontroerend en verrassend. Hier een paar van de elfjes: 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

  

Elfje van Gerbrich 

Elfje van Janne 
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Groen 

Een virus 

Op de wereld 

Ziekenhuizen helpen 

veel mee 

Corona 

Ymkje 

Elfje van Senne 

http://www.obsdepikeloer.nl/


Nieuwsbrief 
April 2020 
 

Labadistendyk 7, 8637 VJ Wiuwert, 058 – 2501717 
www.obsdepikeloer.nl – pikeloer@gearhing.net 

LEUKE LINKS VOOR THUIS 
 
Zapplive Extra: https://www.zapp.nl/nieuws/26656-zapplive-extra 
De nieuwe liveshow die dient als nationale huiskamer waar kinderen hun vragen kunnen stellen en les 
krijgen van experts. Het live-programma is een alternatief lesrooster dat elke middag aanhaakt bij 
educatieve Zapp-programma’s die gaan over onder andere biologie (de Smerige Quiz, EO), wetenschap 
(Willem Wever, KRO-NCRV) en natuur (Freeks Wilde Wereld, VPRO). Tijdens de uitzending komen 
deskundigen middels videoverbindingen aan het woord. Kinderen kunnen hun vragen stellen via de site 
en met elkaar in gesprek gaan. Natuurlijk is er ook ruimte voor ontspanning en worden tips gegeven hoe 
je de dagen thuis het beste doorkomt.  
 
De Voorleeshoek: www.devoorleeshoek.nl/scholendicht   
Het sluiten van de scholen zorgt ervoor dat veel mensen met de kinderen thuis zitten. Een moeilijke 
situatie, maar er is gelukkig thuis ook genoeg te doen! Daarom bieden we De Voorleeshoek tijdelijk drie 
weken gratis aan voor alle kinderen in Nederland. Een leuke & educatieve manier om de kinderen thuis 
te vermaken. Ouders kunnen via bovenstaande link een gratis abonnement aanmaken.  
 
Kultuerfilter (kunstopdrachten voor thuis): http://www.kultuerfilter.nl/hetvirus/  
Kunst- en Cultuuronderwijs kan ruimte maken in deze bizarre tijd waarin alles ineens anders is voor 
kinderen (en volwassenen) om zich te uiten en te verbinden met  deze situatie. Daarom op deze pagina 
allerlei opdrachten die je (in dit geval u als ouder) kunt gebruiken om jouw leerlingen thuis te stimuleren 
om te voelen, te kijken, te bewegen en te maken in deze andere wereld-op-z’n-kop! 
 
Facebookpagina Sport SWF (van de buurtsportcoach): https://www.facebook.com/Sportswf/  
Op de facebookpagina Sport SWF worden dagelijks leuke ideeën/spelletjes gepost voor bewegen met 
kinderen thuis of buiten, die je alleen of samen met anderen kunt spelen.  
 
Facebookpagina Muziek met Sander (Sander Metz): https://www.facebook.com/muziekmetsander  
Stoelen aan de kant, want Sander Metz verzorgt via Facebook live swingende muzieklessen aan kinderen 

tot ongeveer een jaar of negen. De bedoeling is dat iedereen gaat zingen én dansen: Een beetje 

vrolijkheid in tijden van corona.   
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WERKEN MET TEAMS - UITLEG 
 
*Wijzigen status 
De status kan gewijzigd worden door in de Teams-omgeving rechts bovenin de paarse balk op de 
persoonlijke foto of initialen te klikken en vervolgens in het uitklapmenu de huidige status te wijzigen in 
‘niet storen’.  
 

1. Door te klikken op het pijltje achter huidige status ‘beschikbaar’ komt het keuzemenu (stap 2) 
tevoorschijn: 

 

 

 
2. Klik op ‘niet storen’ en de status 

is gewijzigd. 
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**Wijzigen meldingsinstellingen 
De meldingsinstellingen kunnen worden gewijzigd door in de Teams-omgeving rechts bovenin de paarse 
balk op de persoonlijke foto of initialen te klikken en vervolgens de kiezen voor instellingen.  
 

1. Door te klikken op ‘instellingen’ opent het venster van alle instellingen.  

 

  
 

2. Door hier te klikken op ‘meldingen’ kunnen voor alle vermeldingen de instellingen worden aan 
gepast. 
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