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Beste ouders/verzorgers,
In de nieuwsbrief van juni gaven we aan dat het om de laatste nieuwsbrief van het schooljaar ging, maar
niets is minder waar. Voor jullie ligt nu dan toch echt de aller laatste, met hierin de informatie over de
vakanties en vrije dagen in het nieuwe schooljaar, maar ook een herinnering aan de in te zetten
snipperdag en informatie over de formatie van de vrijdagsamenwerking.
Alvast een hele fijne vakantie toegewenst en tot ziens in het nieuwe schooljaar!
Team de Pikeloer

Vrijdagsamenwerking
Na de zomervakantie starten we de vrijdagsamenwerking weer op. De schooltijden voor deze dag
blijven gelijk aan het afgelopen jaar: groep 1-4 gaat op vrijdag van 8:15 – 11:45 uur naar school en groep
5-8 van 8:15-14:15 uur. Ook de locaties voor de groepen blijft gelijk. Wel is er een kleine verandering in
leerkrachten. Hieronder een overzicht van leerkrachten en locaties.
Groep
Groep 1/2 van de Pikeloer
Groep 1/2 van Dûbelspan
Groep 1/2 van de Fôlefinne
Alle groepen 3 en 4
Alle groepen 5 en 6
Alle groepen 7 en 8

Leerkracht
Juf Jantsje
Juf Gea
Juf Gea
Meester Willem (met ondersteuning van juf Amanda)
Juf Clary (met ondersteuning van juf Amanda)
Juf Anneke (met ondersteuning van juf Amarins)

Locatie
Wiuwert
Boazum
Boazum
Easterwierrum
Boazum
Wiuwert

Even voorstellen
In het schema van de vrijdagsamenwerking staat een onbekende naam. Juf Clary is een nieuw gezicht op
de vrijdag. Ze stelt zich hierbij even aan jullie voor.
Mijn naam is Clary van der Bijl en ik ben de nieuwe leerkracht op SBS Dûbelspan,
ik zal hier les gaan geven aan groep 6-7-8 en aan groep 5-6 van de
vrijdagssamenwerking.
Ik woon in Grou met mijn man en onze 2 kinderen. In mijn vrije tijd vind ik het
heerlijk om (bijna) elke dag een wandeling te maken of even te lezen in een
tijdschrift. Het werken met kinderen is prachtig, hun spontane verhalen, hun
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persoonlijke ontwikkeling, doorzetten als iets niet in één keer lukt, trots zijn als het wel lukt en ga zo
maar door. Persoonlijke aandacht voor ieder kind vind ik belangrijk, dat kan op het schoolplein, tijdens
de les of gewoon zomaar even tussendoor.
Al ruim 12 jaar ben ik werkzaam in het onderwijs op verschillende scholen, waarbij ik elke keer weer
nieuwe dingen heb geleerd. Ik hoop op een fijne samenwerking en voor nu alvast een hele fijne
vakantie.

Snipperdag
Om ouders vrijheid te geven om zelf een vrije dag in te zetten voor hun kind(eren), heeft de MR vorig
jaar voorgesteld een snipperdag in te voeren, in overeenstemming met het team van de Pikeloer. 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 (IEP-toetsen) worden afgenomen kan deze dag niet ingezet worden. Dit
zijn de weken 3, 4 en 5 (17 januari t/m 4 februari ’22) en de weken 22, 23 en 24 (30 mei t/m 15 juni ’22).
Voor kinderen van groep 8 geldt dat de week van de eindtoets ook niet gebruikt mag worden om de
snipperdag in te zetten (week 16; van 18 t/m 22 april). Verder bent u vrij, zolang tijdig met de leerkracht
wordt afgestemd.

Vakanties, vrije en bijzondere dagen 2021-2022
Op de volgende pagina vinden jullie het overzicht van alle vakanties, vrije en bijzondere dagen. Mochten
daarover vragen zijn, neem dan gerust contact op met de locatiecoördinator.
LET OP: In principe staan deze data vast, maar het kan voorkomen dat gedurende het jaar blijkt dat
bijvoorbeeld een studie(mid)dag beter past op een ander moment. Deze kan dan eventueel nog worden
verschoven. Uiteraard worden jullie hierover tijdig geïnformeerd via de nieuwsbrief of een van onze
andere communicatiekanalen.
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Overzicht vakanties, vrije en bijzondere dagen ’21-‘22
30 augustus – 2 september ‘21
3 september ‘21
6 september ‘21
10 september ‘21
30 september ’21
5 oktober ‘21
11 oktober ‘21
18 – 22 oktober ‘21
17 november ‘21
7 december ‘21
27 december ’21 – 7 januari ‘22
10 januari ‘22
17 januari – 4 februari ’22
26 januari ‘22
8 februari ‘22
14 – 17 februari ‘22
21 – 25 februari ‘22
3 maart ‘22
10 maart ‘22
4 – 7 april ‘22
15 – 18 april ‘22
20 en 21 april ‘22
25 april – 6 mei ‘22
11 mei ‘22
26 – 27 mei ‘22
30 mei – 15 juni ’22
6 juni ‘22
21 óf 22 juni ‘22
23 juni ‘22
24 juni ‘22
27 – 30 juni ‘22
4 juli ‘22
14 juli – 28 augustus ‘22

Gouden Weken gesprekken
Schoolreis vrijdagsamenwerking, alle groepen. Nadere info volgt.
Voorlichtingsavond fusietraject voor ouders en belangstellenden.
OT-Noorddag team. Leerlingen vrij.
Zakelijke ouderavond (MR, AC)
Schoonmaakavond met ouders
Studiedag team. Leerlingen vrij.
Herfstvakantie
Gearhingmiddag team. Leerlingen vrij vanaf 12:00 uur.
Studiedag team. Leerlingen vrij.
Kerstvakantie
Leerlingen op vrijdag 24 december vanaf 12:00 uur vrij.
Gearhingdag team. Leerlingen vrij.
IEP toetsen 1e periode
Studiedag team. Leerlingen vrij.
Studiemiddag team. Leerlingen vrij vanaf 12:00 uur.
Oudergesprekken 1e periode
Voorjaarsvakantie
Studiedag team. Leerlingen vrij.
OT-Noordmiddag team. Leerlingen vrij vanaf 12:00 uur.
Oudergesprekken op aanvraag
Paasvakantie
IEP Eindtoets groep 8
Meivakantie, inclusief Koningsdag en Bevrijdingsdag
Schoolfotograaf
Hemelvaartsweekend
IEP toetsen 2e periode
Pinkstermaandag
Studiemiddag team. Leerlingen vrij vanaf 12:00 uur.
Studiedag team. Leerlingen vrij.
Sportdag OT-Noord
Oudergesprekken 2e periode
Schoolreis De Pikeloer
Zomervakantie
14 juli is verhuisdag. Alle hulp is welkom.
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