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Voor u ligt de nieuwsbrief van januari. Wat later dan de andere brieven vanwege een paar belangrijke 
mededelingen. Wij wensen u veel leesplezier! 
 

AGENDA 
13-02 t/m 
24-01 

 De middentoetsen van CITO worden in deze periode afgenomen 

15-01  Laatste werkdag juf Paula (zie verdere info in deze nieuwsbrief) 

17-01  Eerste EHBO les voor groep 7/8 

27-01  14:30 – 
16:00 uur 

MR vergadering 

30-01 en 
31-01 

 Stakingsdagen basisonderwijs. Obs de Pikeloer is op deze dagen gesloten. 

10-01 19:30 - 21:00 
uur 

OMR vergadering 

11-02 Vanaf 13:00 
uur 

Themabezoek inspectie “Ruimte in meesterschap”  

Week 6/7  ‘Trots op’ gesprekken en portfolio gesprekken. Planning en uitnodiging volgt nog.  

15-02 t/m 
23-02 

 Voorjaarsvakantie 

 
Noteer deze data alvast in uw agenda 

 

Cito’s (don’t stress) 
 
De komende weken worden de CITO toetsen weer afgenomen. Dit zijn methode onafhankelijke toetsen 
die nagaan of de leerstof die wij het afgelopen halfjaar hebben aangeboden, is ‘blijven hangen’.  
Deze toetsen willen in de midden- en bovenbouwgroep nog weleens tot zenuwen leiden. Dat is helmaal 
niet nodig! 
We leggen aan de kinderen van de midden- en bovenbouwgroep uit dat wij vertrouwen hebben in 
datgene wat de leerlingen de afgelopen periode hebben laten zien. Dit bespreken we dagelijks met ze 
door middel van de lesdoelen en de vooruitgang hierbij. De CITO toets is dan ook een toets waar je niet 
zenuwachtig voor hoeft te zijn! Hij is er om ons te laten weten wat je al goed kan en waar we je de 
komende tijd extra bij moeten helpen. Doe gewoon je best. Dat is genoeg! 
Voor de kinderen van groep 6 tot en met 8 worden de toetsgegevens verzameld in de plaatsingswijzer. 
Zo ontstaat er aan het eind van de schoolperiode een gemiddelde waaraan een leerniveau voor het 
voortgezet onderwijs is gekoppeld. Hoewel dit gemiddelde niet leidend is (een hogere of lagere 
niveaukeuze kan door de V.O school aangenomen worden met onderbouwing van onze leerkracht), is 
het natuurlijk wel fijn als de CITO scores een realistisch beeld laten zien van hetgeen dat de kinderen 
kunnen!  
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Dus don’t stress. Op tijd naar bed en tussendoor tijd voor ontspanning, dan komt het allemaal wel 

goed😉  
 

Juf Paula neemt afscheid 
 
Beste allemaal, 

Na iets meer dan een jaar ga ik deze school helaas verlaten.  

29 oktober 2018 begon ik op de Pikeloer. Een nieuwe uitdaging, een nieuw dorp en nieuwe leerlingen. Ik mocht 

mijn eigen plekje creëren in het lokaal en heb veel mooie dingen kunnen doen met de leerlingen en mijn 

collega’s. We hebben keihard gewerkt en veel samen mogen leren en ontdekken. Ik… vers van de Pabo, mijn 

eerste eigen klas. Ik heb het echt enorm naar mijn zin gehad. Naar het jeugd orkest, Wildlands Emmen en de 

kersmusical en natuurlijk mijn eigen bruiloft. We hebben veel leuke dingen samen mogen doen.  

Ik ga dan ook met pijn in mijn hart afscheid nemen van de kinderen en de school.  

Voor de vakantie kreeg ik een nieuwe baan aangeboden in Heerenveen. Deze school ligt een stuk dichter bij mijn 

eigen woonplaats. Hier kon ik eigenlijk direct wel beginnen. Dit is nog even uitgesteld, maar vanaf 17 januari zal ik 

hier wel echt starten. Woensdag 16 januari is daarom mijn laatste werkdag op de Pikeloer. Gelukkig wordt dit 

allemaal goed opgevangen. Bedankt daarvoor.  

Ik wil iedereen enorm bedanken voor alles! Ik heb veel mogen leren en doen en heb het echt naar mijn zin gehad 

hier in Wiuwert.  

Heel veel liefs, 

Juf Paula 

 

Hoe nu verder? 
 
Afgelopen week hebben alle betrokken ouders per mail een brief ontvangen over het vertrek van juf 
Paula. 
Vervanging is op dit moment erg lastig te vinden. Om de rust op school te bewaren, heeft juf Anneke 
besloten om op maandag en dinsdag extra te gaan werken. Juf Anneke geeft de komende weken op 
maandag t/m woensdag les aan groep 4,5. Juf Janneke geeft op deze dagen ‘s ochtends les aan groep 
6,7. Zij gaat de loco taken verdelen over de middagen. ‘s Middags gaat groep 5 met juf Anneke naar het 
bovenbouwlokaal voor de Alles-in-1 activiteiten. Groep 4 gaat ‘s middags naar juf Jantsje.  
Zo staan er de komende tijd geen onbekende leerkrachten voor de groep. Dit houden we zo aan totdat 
we een nieuwe collega hebben gevonden.  
Mochten er nog vragen zijn, laat het ons dan weten! 
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Rapportfolio’s 
 
Na de periode van toetsen is het weer tijd voor de rapportfolio gesprekken. We hebben nog niet alle 
mappen van de kinderen terug. Mocht er bij u thuis nog een map liggen, denkt u er dan aan om de deze 
komende week mee te geven naar school? Alvast bedankt voor de medewerking! 
 

Staken 
 
Onze leerkrachten steunen de staking. Onze school is daarom op 30 en 31 januari gesloten. Extra 
informatie over de staking kunt u lezen in de brief die als bijlage is toegevoegd aan de mail. 
 

Onderwijsontwikkeling 
 
Het scrumbord van LeerKRACHT hangt al een tijd in de lerarenkamer, maar binnenkort zal er door de 
leerkrachten ook een cursus LeerKRACHTgevolgd gaan worden. Zo leren we hoe we het bord in kunnen 
zetten om doelgericht en efficiënt te vergaderen. 
 

Inspectiebezoek 
 
Binnenkort zal de onderwijsinspectie een bezoek brengen aan de Pikeloer. Ze gaan deze keer niet 
controleren of alles goed gaat met het lesgeven, maar ze willen in kaart brengen hoe de leerkrachten 
het onderwijs ervaren. Dit is een breed onderzoek dat wordt gedaan door middel van een rondleiding 
door de school en een gesprek met de leerkrachten, intern begeleider en directeur. De 
onderzoeksresultaten zullen na het bezoek van vele scholen worden verzameld en gepubliceerd. Hier 
hangt voor onze school geen beoordeling aan vast. We zijn benieuwd wat ons deze middag te wachten 
staat.  
 
 

Thema Alles-in-1 
 
Het thema tot de voorjaarsvakantie is Amerika, Australië, Antarctica en Oceanen. Weer een heel breed 
thema met allemaal verschillende onderwerpen! Wie heeft er thuis nog mooie spullen voor de 
themahoek? Of zijn er reisverslagen, buurtgenoten of familieleden die afkomstig zijn uit een van deze 
werelddelen? Wij staan altijd open voor ideeën, een klassenbezoek of presentatie! Tips zijn welkom bij 
juf Anneke. Zij organiseert de activiteiten rond dit thema.  
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