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Beste ouders/verzorgers,
Yes, we mogen bijna weer! Gisteravond is in de persconferentie bevestigd dat de basisscholen
aanstaande maandag weer open mogen! Hier zijn wij heel blij mee en jullie vast ook. Fijn dat alles voor
het basisonderwijs weer een beetje normaal lijkt te worden. We moeten er met z’n allen nog een paar
dagen thuis wat van ‘bakken’ en dan krijgen de kinderen weer les bij juf in de klas! Over bakken
gesproken… Allemaal al kunnen genieten van een smakelijk pannenkoekenfeest?
Team de Pikeloer

Agenda
8 februari
9 februari
10 februari
15 februari
16, 17, 18 februari
22 – 26 februari
Maart
3 maart
16 maart
24 maart
1 april

Vanaf vandaag intekenen rapportfolio-gesprekken
Studiemiddag leerkrachten vervalt, kinderen gewoon naar school tot 14:00 uur.
Uiterlijk vandaag foto’s opsturen van de thuiswerkende kinderen
Rapportfolio’s mee naar huis
Online rapportfolio-gesprekken via Teams (vanaf groep 5 met ouders én kind)
Voorjaarsvakantie
Citoweken: Het afnemen van de citotoetsen stond gepland voor de periode van
18 t/m 28 januari. Deze worden na de voorjaarsvakantie afgenomen.
Nieuwsbrief
Studiemiddag leerkrachten: leerlingen vanaf 12:00 uur vrij
De Grote Rekendag (onder voorbehoud)
Studiedag leerkrachten: leerlingen vrij.

Studiemiddag op 9 februari
Eerder hebben we gecommuniceerd dat we op dinsdag 9 februari een studiemiddag hebben. Deze
middag laten we vervallen, omdat de kinderen dan net een dag weer naar school gaan. Als team
bewaren we deze studie-uurtjes voor een later moment in dit schooljaar, wanneer de tijden weer iets
stabieler zijn.
Inlevertermijn toestemming beeldmateriaal verstreken
De oudste kinderen hebben onlangs een envelop meegekregen met een formulier over het geven van
toestemming van het gebruik van beeldmateriaal van jullie kinderen. We hebben inmiddels al een groot
deel van de toestemmingsformulieren retour ontvangen, waarvoor dank. Ondanks dat de inlevertermijn
al is verstreken, hebben we nog niet alle toestemmingsformulieren teruggekregen. Hierbij een extra
oproep om dit zo spoedig mogelijk te doen.
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School weer open
(onderstaande informatie onder voorbehoud van eventuele aangepaste maatregelen door het kabinet)

Vanaf 8 februari gaan de kinderen op maandag t/m donderdag weer van 8:15 tot 14:00 uur naar school.
De vrijdagsamenwerking wordt (nog) niet opgestart, omdat we het heen en weer reizen en mengen van
kinderen en leerkrachten zoveel mogelijk willen beperken. Daarom blijven alle kinderen op vrijdag in
Wiuwert. Groep 1 t/m 4 van 8:15 tot 11:45 uur en groep 5 t/m 8 van 8:15 t/m 14:00 uur.
Hoe het komt met de gymnastiek op vrijdag, weten we nog niet. De leerkracht zorgt er in ieder geval
voor dat de kinderen, wanneer het weer dit toe laat, op vrijdag extra beweging krijgen door
(buitenspeel)activiteiten op het plein.
De maatregelen op school blijven gelijk aan die voor de lockdown:
• De kinderen komen ‘s ochtends om 8:15 uur op school en gaan dan meteen, via de juiste ingang,
naar hun eigen klas. Ze spelen voor schooltijd dus niet op het plein.
• De pauzes blijven gescheiden: kinderen eten in hun ‘eigen’ lokaal en spelen met de kinderen van
hun eigen klas/bouw buiten.
• Nu de kinderen weer volledig naar school gaan, wordt er ook geluncht op school. Denkt u ook
weer aan het meenemen van een theedoek, zodat ze die, in verband met de hygiëne, op tafel
kunnen leggen wanneer ze hun lunch erboven opeten.
• Met betrekking tot de hygiëne maatregelen worden de tafels en deurklinken gedurende de dag
een paar keer schoongemaakt. Daarnaast wassen zowel de leerkrachten als de leerlingen hun
handen regelmatig.
Nog even een reminder voor de opening van de school: Om het thuisonderwijs
zo goed mogelijk te laten verlopen, hebben veel kinderen allerlei
schoolspulletjes mee naar huis gekregen. Denk bijvoorbeeld aan wisbordjes of
leuke leesboeken. Als de kinderen maandag weer naar school komen, mogen
ze deze spullen wel weer meenemen. Dan kunnen die hier weer worden
gebruikt. Alvast bedankt voor het meegeven.

Bericht voor de
middenbouw (4, 5, 6):
Maandag tostidag

Rapportfolio en oudergesprekken
In de agenda op de eerste pagina is te zien dat de citotoetsen worden uitgesteld tot na de
voorjaarsvakantie. Toch willen we de kinderen graag hun rapportfolio’s meegeven, om te laten zien hoe
ze zich in het afgelopen half jaar hebben ontwikkeld. Op maandag 15 februari geven we de
rapportfolio’s mee.
Op de dagen daarna vinden voor alle groepen de rapportfolio-gesprekken plaats (op dinsdag 16,
woensdag 17 en donderdag 18 februari, tussen 14:30 en 16:00 uur). Tijdens deze gesprekken wordt de
ontwikkeling van de kinderen besproken en kijken we terug op de thuiswerkperiode (korte evaluatie).
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We organiseren de gesprekken via Teams, via het account van jullie zoon of dochter. Vanaf groep 5 zijn
ook de kinderen aanwezig bij deze gesprekken. Vanaf maandag 8 februari kunnen jullie je via Klasbord
weer intekenen voor de gesprekken.
Adviesgesprekken groep 8
Voor de leerlingen van groep 8 worden wat langere gesprekken ingepland (20 minuten), omdat voor
hen ook het advies voor het voortgezet onderwijs zal worden besproken. De kinderen moeten zich voor
25 maart aanmelden bij een middelbare school. De kinderen van groep 8 krijgen na de
voorjaarsvakantie de aanmeldingsbrief mee naar huis.

Foto voor in rapportfolio
Ieder schooljaar komt op het voorblad van het rapportfolio een mooie foto van de leerling. Om later
terug te kunnen kijken op de thuiswerkperiode, lijkt het ons leuk hier een foto op te plakken van de
kinderen vanaf de thuiswerkplek. Daarom aan jullie de vraag: Zouden jullie een foto willen maken van
jullie zoon of dochter die aan het werk is op zijn of haar thuiswerkplek? En willen jullie deze foto sturen
naar de leerkracht (uiterlijk woensdag 10 februari), zodat zij ‘em op het rapportfolio kan plakken? Tot
slot hebben we nog niet van alle leerlingen de rapporten ontvangen. Graag aanstaande maandag
meegeven. Alvast bedankt.

Afscheid juf Denise
Voor veel van jullie zal dit nieuws plotseling komen, maar vanwege het aflopen van haar contract,
moeten we helaas deze maand afscheid nemen van juf Denise. We hebben van alles geprobeerd om
haar tijdelijke contract op te rekken, maar helaas lukte het niet om dit tot het eind van het schooljaar te
laten lopen. We vinden het ontzettend jammer dat ze ons team halverwege het jaar moet verlaten. Ze
was een geweldige aanvulling en ondersteuning was voor ons team. Het is daarom ook extra zuur dat
het met de flexibele contracten in het onderwijs niet beter geregeld is…
We doen deze mededeling liever persoonlijk aan de kinderen, in plaats van via Teams. De kinderen zijn
dus nog niet op de hoogde van Denises afscheid. Aanstaande maandag delen we dit met de kinderen.
Dinsdag 16 februari is het haar laatste werkdag. Het is dus heel fijn dat ze op school afscheid kan nemen
van de kinderen en de collega’s. Wij gaan haar ontzettend missen en wensen haar alle goeds toe. We
gunnen haar een mooi plekje in het onderwijs en hopen dat ze misschien na de zomervakantie wel weer
wat voor Gearhing kan betekenen.
Met de opvolging van juf Denise, na de voorjaarsvakantie, zijn we heel druk bezig. De eerste gesprekken
met onderwijsassistenten zijn gepland. We gaan ervanuit dat we na de voorjaarsvakantie op dezelfde
manier kunnen blijven werken als dat we tot nu toe hebben gedaan.
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Prowise GO: Werken met Chromebooks
Binnenkort starten wij op school met Prowise GO op door ons aangeschafte Chromebooks voor de
leerlingen van de groepen 4 t/m 8. Prowise GO is een online leeromgeving die één-op-één onderwijs op
de school ondersteunt. We stoppen dan met het gebruik van de Snappet-devices. Wel blijven we
gebruikmaken van de software van Snappet.
Vanuit deze educatieve omgeving zet de leerkracht webapplicaties klaar. Daarnaast heeft de leerkracht,
dankzij de klassenmanagementmodule, de regie over personal devices zoals Chromebooks. De
leerkracht volgt live hoe leerlingen aan het werk zijn tijdens een opdracht of toets, bepaalt welke site
openstaat en pauzeert de devices. De leerkracht ziet danzij online oefenprogramma’s precies hoever
leerlingen zijn, welke leerlingen meer ondersteuning nodig hebben of juist klaar zijn voor extra
uitdaging. Zodat leerlingen alles kunnen geven wat ze in zich hebben en de leerkracht ze de persoonlijke
aandacht kan geven die ze nodig hebben.
De klassenmanagementmodule zetten wij in om inzicht te houden in het werk en de werkhouding van
onze leerlingen. Mochten leerlingen met andere dingen bezig zijn, dan geeft de module ons de
mogelijkheid om hierop in te spelen en de leerlingen op de juiste manier te begeleiden.
Beleidswijziging
Wij beheren met Prowise GO de devices waar leerlingen mee werken. Sinds de invoering van de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hebben scholen meer verantwoordelijkheden dan
voorheen om persoonsgegevens van medewerkers en leerlingen te beschermen. Om deze reden is voor
het live volgen van leerlingdevices in de klassenmanagementmodule toestemming nodig van een
ouders/verzorger.
Toestemming
Voor het live volgen van het device worden ouders/verzorgers expliciet op toestemming gevraagd.
Hiervoor krijgen de leerlingen aanstaande maandag een brief met invulstrook mee naar huis om aan te
geven of je hiermee akkoord bent. De toestemming kan overigens op ieder moment weer worden
ingetrokken.
Wanneer er geen toestemming is voor het live volgen van het leerlingdevice, kan een leerkracht het
device van de leerling nog wel beheren. Onder beheren valt onder andere het openen en afsluiten van
tabbladen en het pauzeren van het device. Dit hoort bij de gebruikelijke verantwoordelijkheid van de
leerkracht. Aangezien het van belang is om inzicht te hebben in de bezigheden van leerlingen onder
schooltijd, gaan wij ervan uit dat ouder(s)/verzorger(s) achter onze keuze voor de
klassenmanagementmodule zullen staan. Mocht dit niet het geval zijn, dan gaan we graag in gesprek.
In invulstrook graag uiterlijk 19 februari 2021 retour, dus vóór de voorjaarsvakantie.
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