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

It is winter! Wylst dizze nijsbrief skreaun wurdt, boartsje de bern mei de snie 
dy’t juster en fannacht fallen is. It friest ‘gelokkich’ dus de snie bliuwt hjoed 
lizzen. Der wurde al drok boartersplannen makke foar nei skoalletiid.  
Foar de measte bern is it winterske waar moai. Foar minsken dy’t de dyk op 
moatte is it minder moai. Mocht it sa wêze dat de KNMI in waaralarm útjout 
(code oranje/read), dan freegje wy jimme om de mail goed yn de gaten te 
hâlden. Sjoch foar mear ynformaasje fierderop yn de nijsbrief.  

 

 

 

Nieuws  
Alles in 1 
De tweede woensdag na de vakantie is het thema Prehistorie, Grieken en 

Romeinen afgesloten door middel van een toneelstuk. Wij waren blij verrast om 

te zien hoeveel mensen er kwamen kijken!  

Inmiddels zijn we volop bezig met het thema “Voeding”. Wilt u meer weten over 

de activiteiten die er binnen dit thema gedaan worden, dan kunt u hiervoor een 

kijkje nemen op klasbord.  

Na de voorjaarsvakantie staat alweer het volgende thema op de planning, 

namelijk “Bouwen”. Heeft u nog leuke tips voor dit thema? Dan kunt u dit 

aangeven bij juf Anneke. Ook foto’s en materiaal voor de thematafel zijn weer 

van harte welkom.  

 

Schoolkamp 
Dit schooljaar gaan we weer met de bovenbouw van Boazum en Wiuwert op 

kamp. Komende week ontvangen de betreffende ouders een brief over het kamp 

en de kosten.  
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Weeralarm 
In uitzonderlijke gevallen wordt er een weeralarm uitgegeven. Dit kan ertoe leiden dat één of meerdere 

leerkrachten niet op school kan komen. Het kan zijn dat uw kind deze dag bij een andere leerkracht in de klas zit, 

wij opvang bieden voor de kinderen die nergens anders naartoe kunnen of dat de school gesloten is.   

 

 

Codes weeralarm:  

Code groen = geen bijzonderheden  Bij code groen is er geen bijzonder weer waarbij kans is op gevaarlijke 

weersituaties.    

Code geel = wees alert  Er is mogelijk kans op gevaarlijk weer. Dit zijn weersituaties die in Nederland vaak 

voorkomen waarbij het raadzaam is op te letten, met name als men onderweg is. Code geel kan 48 uur voordat 

het weerfenomeen optreedt, worden uitgegeven. De zekerheid is minstens 60 procent.  

Code oranje = wees voorbereid Er is grote kans op gevaarlijk of extreem weer waarbij de impact groot is en er 

kans is op schade, letsel of veel overlast. Dit kan heel lokaal zijn. Code oranje kan 24 uur van tevoren worden 

afgegeven als de kans op extreem weer 60 procent of meer is.  

Code rood = onderneem actie  Dit is een echt weeralarm waarbij extreem weer een grote impact op de 

samenleving heeft. De weersituatie kan voor zoveel schade, letsel en overlast zorgen  dat het maatschappij 

ontwrichtend kan zijn. Dit kan heel lokaal zijn. Code rood wordt op zijn vroegst 12 uur uitgegeven voordat het 

weerfenomeen zich voordoet.   

 
 

Vooruitblik 

 
Staking(en)  
Actie schoolleiders 
Schoolleiders verdienen meer erkenning en waardering voor hun vak. De 
AVS (Algemene Vereniging Schoolleiders) wil bereiken dat zowel politiek als 
maatschappelijk, maar ook bij de sociale partners, draagvlak ontstaat voor het 
verminderen van de werkdruk en het verbeteren van het salaris van 
schoolleiders in het primair onderwijs. In lijn met de manier waarop dit voor 
leerkrachten is geregeld. In de komende periode blijven we gesprekken voeren 
om dit te bereiken en we ondersteunen dit met acties. 
 
In de week van 4-8 februari roepen de vakbonden AVS en CNV Schoolleiders op om deze week geen vervanging te 
regelen bij ziekte van leerkrachten, om zichtbaar te maken wat het werk van een schoolleider inhoudt. 

Deze foto van Onbekende 

http://socialisme.nu/blog/nieuws/22971/solidariteit-met-de-stakers-in-het-voortgezet-onderwijs/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
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Hierbij informeer ik u dat de directie van OT4 besloten heeft deel te nemen aan deze actie. De prioriteit ligt in 
deze week niet bij het vinden van vervanging of het zoeken naar- en organiseren van noodoplossingen voor 
opvang in de klas. In deze tijd van lerarentekorten is onze ervaring dat we hier veel moeite voor moeten doen, 
vaak met zeer weinig resultaat. In geval van ziekte zullen wij u wel zoals gebruikelijk informeren over dat uw kind 
niet naar school kan gaan. Wij hopen op uw begrip.  

 
 
Staking leerkrachten primair onderwijs 
De AOb gaat samen met FNV Onderwijs en Onderzoek actie voeren in de week van 11 maart voor meer 

investeringen in het onderwijs. De bonden roepen leden uit alle onderwijssectoren op om mee te doen. De week 

wordt afgesloten met een landelijke onderwijsstaking op 15 maart op het Malieveld in Den Haag.  

 

Het servicebureau van Gearhing onderzoekt op dit moment de stakingsbereidheid onder de leerkrachten. Zodra 

hier meer over bekend is, volgt er bericht naar de ouders/verzorgers. Mogelijk is de school op 15 maart gesloten.  

 

 

Een nieuw rapport! 
Op de Pikeloer vinden we het belangrijk om kinderen verantwoordelijkheid te geven voor hun eigen leerproces. 

Kinderen weten heel goed wat ze kunnen, waar ze goed in zijn en waar ze nog op moeten oefenen. Leerkrachten 

zijn er om hen daarbij te helpen.  

Bij de huidige manier van onderwijs geven, past het oude rapport niet meer zo goed. Een rapport is er niet om je 

af te rekenen op datgene wat je niet kunt. Het zou juist aan moeten geven wat je wel kunt. Op jouw niveau. Een 

portfolio om trots op te zijn. Wij zijn daarom overgestapt op een Rapportfolio. Een combinatie van een rapport en 

een portfolio.  

Bij het rapportfolio vult de leerkracht het rapport samen met het kind in. Dit doen we door middel van een ‘trots 

op’ gesprek, het toevoegen van gemaakt werk en het evalueren van het werken in de klas.  

Er zullen voor uw kind dus geen verrassingen in het rapportfolio staan als het rapport mee naar huis gaat.  

Hiermee verandert er ook iets voor de aankomende tienminutengesprekken.  

Doordat het rapport eerst met het kind besproken wordt, gaat het rapport niet vóór de gesprekken mee naar 

huis, maar na de tijd.  

Voor aanvang van het gesprek heeft u de tijd om het rapportfolio door te nemen. Tijdens de gesprekken zullen we 

de vorderingen van uw kind met u te bespreken. Cito uitslagen komen hiermee los van het rapportfolio te staan.  
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Werken aan wat werkt. 
In december en januari zijn we verder gegaan met ons programma van 'werken aan wat werkt'. De centrale 
thema's waren in deze periode: Het spelen op het schoolplein en het lopen/werken op de gang en middenruimte.  
We merken nu in de klas dat de kinderen gewend raken aan het evalueren van het weekdoel. Ze worden 
kritischer op verbeterpunten en geven duidelijker aan wat ze willen verbeteren. In de komende weken blijven we 
werken aan de doelen waar we nu aan werken. We komen kinderen tegemoet door naar hen te luisteren en 
samen oplossingen te bedenken. Aan de andere kant maken we duidelijke afspraken en zullen ons daar 
gezamenlijk aan moeten houden.  
 
Voor de school zijn we in december en januari flink bezig geweest 
om geschikte hulp te vinden. We willen graag in breed verband met 
ouders, kinderen en leerkrachten samen aan de slag met een 
schooloverstijgende methodiek die ons echt wat oplevert. Nadat we 
eerst met verschillende mensen van de GGD gesproken hebben, zijn 
we in gesprek geweest met o.a. de kanjertraining en met kinder- en 
jeugdcoaches. We worden helaas telkens teleurgesteld. Niemand 
heeft tot nu toe aangegeven dat ze ons goed van dienst kunnen zijn 
om te helpen bij wat er in Wiuwert speelt. Heel vervelend is dat er op 
deze manier veel tijd overheen gaat. We doen wat we kunnen met 
'werken aan wat werkt'. 
 
Op 8 februari is een volgend gesprek waar we van hopen dat er iets 
uit komt. We houden de MR telkens op de hoogte en informeren u in 
de nieuwsbrieven. Hulp vinden blijkt nogal lastig, we hopen dat we nu 
een goede ingang hebben om verder te komen.  
 
Met vriendelijke groet, 
Arnold Oosterdijk 
 

 

 
 

Agenda 

 

12-13 februari 
Oudergesprekken 
 
14 februari 

Rapportfolio mee naar huis 
 
16 feb t/m 22 februari 
Voorjaarsvakantie 
 
25 februari 
Alles in 1 thema Bouwen (start) 
 
Tot en met 14 maart 
Aanmelding groep 8 leerling VO- school 
 
 

Wist u dat…  

 Wij binnenkort ook weer te 

vinden zijn in It Rabbelrûske?  

 Er weer een schoonmaakavond 

op de planning staat? Meer 

hierover leest u in de volgende 

nieuwsbrief. 

 

 

 

Denkt u aan de vrijwillige ouderbijdrage? 

Heeft u de vrijwillige ouderbijdrage al betaald? 

Van dit bedrag maken we een heleboel leuke 

dingen mogelijk! Denk bijvoorbeeld aan het 

Sinterklaas- en kerstfeest, de Koningspelen en 

de spetterende laatste schooldag. Voor meer 

info kijk op www.obsdepikeloer.nl  

Bedrag per leerling; €22,50 op rekeningnr. 
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