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Beste ouders/verzorgers,
Voor u ligt alweer de laatste nieuwsbrief van het bijzondere schooljaar. Een schooljaar waarin u als
ouder ineens de leerkracht moest ondersteunen, waarin wij een sprong hebben gemaakt op het gebied
van ICT om het thuisonderwijs mogelijk te maken, maar natuurlijk vooral ook een schooljaar met veel
mooie momenten en gezelligheid. Zeker dit laatste hopen wij natuurlijk in het volgende schooljaar volop
voort te zetten!
In deze nieuwsbrief leest u een aantal zaken voor het komende schooljaar, waaronder de indeling van
de klassen en informatie over de vrije dagen voor de kinderen. De brief is opgesteld samen met de MR
(te zien aan de kopjes boven de tekst).
Voor nu maken we er nog een hele mooie laatste schoolweek van en wensen wij u bij deze alvast een
hele fijne zomervakantie toe! Mocht u vragen of opmerkingen hebben over de nieuwsbrief, schroom
niet en mail of bel gerust!
Team en MR van De Pikeloer

Agenda
26 juni
2 juli
17 augustus
September

Doorschuifmoment: kennismaken met de nieuwe leerkracht van volgend jaar.
Laatste schooldag met leuke activiteiten in en rondom de school.
Eerste schooldag van het nieuwe jaar
Inhaal-schoolreisje, mits de coronamaatregelen dit toelaten. De exacte datum volgt.

Team en klassenindeling
Wij zijn blij u te mogen melden dat we volgend schooljaar wat formatie betreft op dezelfde voet door
kunnen gaan! Dat houdt in dat we weer gaan werken in een team met drie leerkrachten en een
onderwijs assistent. Het leerkrachtenteam wordt ook volgend jaar weer ondersteund door een
locatiecoördinator, een intern begeleider en een leerkracht die voor individuele leerling(en) extra zorg
kan bieden.
Net zoals in het afgelopen halfjaar, werken wij ook dit jaar op maandag en woensdag in drie groepen en
op dinsdag en donderdag in twee, waarbij de leerkrachten op dinsdag en donderdag worden
ondersteund door de onderwijsassistent. Wanneer leerlingen instructie hebben gehad van de
leerkracht, kan de onderwijsassistent die kinderen/groepen meenemen buiten het klaslokaal voor
intensieve begeleiding. De leerkracht geeft dan instructie aan de andere groepen. In het afgelopen half
jaar is deze werkwijze zeer goed bevallen. Alle kinderen krijgen voldoende aandacht en kunnen zich
mooi ontwikkelen.
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De klassenindeling voor de maandag en de woensdag wijkt iets af van die van dit jaar. Dit heeft te
maken met het evenredig verdelen van het aantal leerlingen. Volgend jaar werken we in de
combinatiegroepen 1/2/3, 4/5/6 en 7/8.
Het werken in combinatiegroepen wordt door ons leerkrachtenteam als zeer plezierig ervaren. Het biedt
kansen om groepsdoorbrekend te werken, waarbij leerlingen kunnen samenwerken en samen kunnen
leren met klasgenoten die in een andere groep zitten. Wanneer een leerling voor een vak of opdracht
extra uitdaging kan gebruiken, kan hij of zij bijvoorbeeld gemakkelijk aansluiten bij een hogere groep.
Andersom, wanneer een leerling nog wat extra oefening kan gebruiken, of liever werkt met leerlingen
die een wat lager tempo hebben, kan hij of zij eenvoudig aansluiting vinden bij kinderen uit een lagere
groep. Zo kunnen kinderen van verschillende groepen elkaar helpen om samen verder te groeien.
Mocht u over onze werkwijze vragen hebben, of hier gewoon nieuwsgierig naar zijn, schroom niet om
eens contact met ons op te nemen! Wij vertellen er graag meer over en laten u graag zien hoe wij
werken, mits de coronamaatregelen dat weer toelaten natuurlijk.
Hieronder nog even in schema hoe de indeling van volgend jaar eruit ziet:

Juf Jantsje
Juf Anneke
Juf Angela (tot kerstvak.)
Juf Janneke (na kerstvak.)
Juf Denise
(Onderwijsassistent)
Overige
Juf Sita
Juf Gretha
Juf Amanda/Juf Marja

Ma

Di

Wo

Do

1,2,3
4,5,6
7,8

1,2,3,4

1,2,3
4,5,6
7,8

1,2,3,4
5,6,7,8

5,6,7,8
Ondersteuning

Vr (samenwerking)
1,2
7,8

Ondersteuning

Locatiecoördinator
Intern begeleider
Leerkracht zorg (ondersteuning). Juf Marja vervangt juf Amanda tijdens
haar zwangerschapsverlof.

In het schema is een nieuwe naam te zien: Angela. Juf Angela Roes zal na de zomervakantie juf Janneke
vervangen. Ze blijft tot de kerstvakantie. Hier zijn wij heel blij mee. Morgen, tijdens het
doordraaimoment, maken de kinderen kennis met haar. In de eerste nieuwsbrief van het volgende
schooljaar stelt ze zich met een kort verhaaltje en een foto ook aan u voor. Natuurlijk hoopt ze u gauw
in levenden lijve te kunnen ontmoeten.
Tot slot is in het schema te zien dat de vrijdagsamenwerking ook volgend jaar weer doorgaat. De
schooltijden hiervoor zijn veranderd, omdat Boazum en Wiuwert in het volgende schooljaar om 8:15 uur
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naar school gaan. Daarom wilden die beide scholen dat op de vrijdag ook graag doen. Easterwierrum
doet dat (nog) niet, maar toch zijn de MR’en van alle drie de scholen akkoord gegaan met de nieuwe
schooltijden: groep 1-4 gaat op vrijdag van 8:15 – 11:45 uur naar school en groep 5-8 van 8:15-14:15
uur.

Collectieve vrije dagen – vanuit MR
Volgend schooljaar gaan de kinderen van 8:15 tot 14:00 uur naar school. Dit houdt in dat we per week
een uur opsparen die we kunnen omzetten in vrije dagen voor de kinderen (margedagen). Op deze
dagen zijn de leerlingen vrij, maar de leerkrachten aan het werk (analyse van toetsen, scholing, enz.).
Door iedere week een uur op te sparen, kunnen wij in het komende schooljaar zo’n 70 margeuren
inzetten. De meeste margeuren gaan op aan studiedagen van de leerkrachten (school, OT-Noord,
Gearhing). De meeste studiedagen zijn inmiddels gepland (zie schema verderop), maar er zullen nog een
paar studiemiddagen bij komen. Hiervan wordt u in het begin van het schooljaar op de hoogte gesteld.
Daarnaast worden de opgespaarde margeuren ingezet als extra vakantiedagen voor of midden in een
vakantie (kerst-, mei- en zomervakantie).
Na het inplannen van alle scholings- en vakantiedagen, houden we nog zo’n 1,5 dag aan margeuren
over. Deze uren hebben we bewust over gehouden en deze willen we graag, in samenwerking met het
team, op een bijzondere wijze gaan invullen. Bijvoorbeeld met een extra excursie of een belevingsdag.
Wordt vervolgd.
Tot slot is er nog een bijzondere dag mee in gecalculeerd, namelijk de snipperdag voor de leerling. Om u
als ook u de vrijheid en verantwoordelijkheid te gunnen om een extra vrije dag voor uw kind in te
plannen, hebben wij het voor elkaar gekregen om dit jaar een pilot te mogen doen met het invoeren van
een snipperdag. Verderop in deze brief hierover meer informatie.
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Overzicht vakanties en vrije dagen (o.v.)
Hieronder vindt u een schema met de vakanties en extra vrije dagen (onder voorbehoud) voor het
volgende schooljaar. Handig om alvast in uw agenda te zetten. Daarnaast staat in de maandelijkse
nieuwsbrief altijd de meest recente informatie over bijzondere data.
Vakanties
herfstvakantie
kerstvakantie
voorjaarsvakantie
paasvakantie
Koningsdag
meivakantie
Bevrijdingsdag
Hemelvaartsdag
pinkstervakantie
zomervakantie

Extra vrije dagen (o.v.)
Studiedag Team
Studiedag Team en OTNoord
Studiedag Team
Studiemiddag Gearhing
Studiedag Team en OTNoord
Studiedag Team
Studiedag Team
Snipperdag leerling

Wanneer
12 – 16 oktober 2020
18 december 2020 –
1 januari 2021
22 – 26 februari 2021
1 – 5 april 2021
27 april 2021
3 – 14 mei 2021
5 mei 2021
13 – 14 mei 2021
24 mei 2021
9 juli – 20 augustus
2021
Wanneer
28 oktober 2020
4 november 2020

Info
Een week
Twee weken, vrijdagmiddag voor de vakantie zijn
de leerlingen vrij
Een week
Drie dagen (incl. studiedag team)
Een dag
Twee weken (incl. drie margedagen)
In meivakantie
In meivakantie
Een dag
Zes weken + 1,5 dag: Kinderen krijgen
donderdagmiddag om 12:00 uur vrij
(margedagen).
Info
Maandag: leerlingen vrij
Woensdag: leerlingen vrij

1 februari 2021
9 februari 2021
1 april 2021

Maandag: leerlingen vrij
Dinsdag: leerlingen ’s middags vrij
Woensdag: leerlingen vrij, dag voor Goede Vrijdag

26 april 2021
21 juni 2021
n.t.b.

Maandag: leerlingen vrij, dag voor Koningsdag
Maandag: leerlingen vrij
In overleg met de leerkracht, volgens de regels
(zie verderop in brief)

Naast de geplande studiedagen worden er nog drie of vier studiemiddagen ingepland. Hierover wordt u
tijdens de start van het schooljaar geïnformeerd. Daarnaast wordt u dan ook geïnformeerd over andere
belangrijke data, zoals bijvoorbeeld de schoolreis en het nationaal schoolontbijt.
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Snipperdag – vanuit de MR
Om ouders vrijheid te geven om zelf een vrije dag in te zetten voor hun kind(eren) willen wij, in
overeenstemming met het team van de Pikeloer, voorstellen een snipperdag in te voeren. Op enkele
scholen in OT-Noord is dit uitgeprobeerd en goed bevallen. Ouders kunnen bijvoorbeeld een snipperdag
inzetten wanneer ze een dag langer op vakantie willen met de kinderen. Ieder kind heeft recht op één
snipperdag per schooljaar, welke niet kan worden meegenomen naar het volgende schooljaar. Hij mág
worden ingezet, maar dat moet niet. Ten allen tijde moet de snipperdag worden afgestemd met de
betreffende leerkracht, want de school moet natuurlijk weten waar de kinderen zijn. Daarnaast kan dan
worden gekeken of de leerling geen leuke of belangrijke zaken mist.
Er zijn wel een paar regels verbonden aan het opnemen van de snipperdag: de eerste twee weken en de
laatste week van het schooljaar mag deze dag niet ingezet worden. Ook in de weken waarin de toetsen
voor het leerlingvolgsysteem (citotoetsen) worden afgenomen kan deze dag niet ingezet worden. Dit
zijn de weken 38 en 39 (14 t/m 25 september: midden- en bovenbouw), week 2, 3 en 4 (11 t/m 31
januari) en week 22, 23 en 24 (31 mei t/m 20 juni). Voor kinderen van groep 8 geldt dat de week van de
eindtoets ook niet gebruikt mag worden (19 t/m 23 april). Verder bent u vrij, zolang de leerkracht maar
op de hoogte is.

Ouderconvenant
In het afgelopen jaar is er met de ouders en het team van de Pikeloer een ouderconvenant
ondertekend. Helaas hebben we daar door de corona nog geen goed vervolg aan kunnen geven. In het
volgende schooljaar gaan we dit zeker doen! De MR en het team zijn hierover in gesprek. Vanaf het
moment dat de leerlingen door de versoepelende maatregelen weer naar school mochten, hebben de
leerkrachten veel aandacht gehad voor het sociaal-emotionele aspect in de klas. Dit wordt natuurlijk ook
na de vakantie, in de Gouden Weken, voortgezet. In die eerste schoolweken hopen wij u weer te kunnen
uitnodigen voor een startgesprek. Daarnaast willen we rondom oktober ook weer een ouderavond
organiseren om het ouderconvenant weer op te pakken en samen in gesprek te blijven.
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Bericht van de Buurtsportcoaches
De zomervakantie staat voor de deur! De buurtsportcoaches van Beweegteam Súdwest-Fryslân
organiseren leuke activiteiten voor de kinderen in de zomervakantie.
1. Thuis Timmerdorp
Dit jaar konden alle Timmerdorpen niet doorgaan, daarvoor hebben we een leuk alternatief bedacht
‘Thuis Timmerdorp’. Bouw tijdens de zomervakantie je eigen hut! Zo maken we toch met zijn allen
‘Timmerdorp Súdwest-Fryslân’. Meedoen is gratis, voor meer informatie en aanmelden zie website:
www.beweegteamsudwestfryslan.nl/thuis-timmerdorp.
2. Actief in de zomer!
Er is voor iedereen iets leuks te doen in de zomer! Denk aan pannakooi, rugby, archerytag, suppen,
waterspelen en nog veel meer. Het is voor kinderen van 4 t/m 12 jaar en meedoen is gratis!
Zie www.beweegteamsudwestfryslan.nl/zomeractiviteiten voor meer informatie en aanmelden!
Wij zien jullie graag deze zomer!
Met vriendelijke groet,
Beweegteam Súdwest-Fryslân
Buurtsportcoaches onderwijs
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