Nieuwsbrief
Maart 2021

Beste ouders/verzorgers,
In deze derde nieuwsbrief van 2021 kijken we even terug naar de thuiswerkperiode.
Vorig jaar heeft Gearhing een uitgebreide enquête uitgezet om het thuisonderwijs te evalueren. Dit jaar
wordt dat niet gedaan. In plaats daarvan hebben de leerkrachten jullie tijdens de rapportfoliogesprekken gevraagd hoe de thuiswerkperiode is gegaan. Wat goed ging en wat eventueel een volgende
keer beter kan (al hopen we dat er geen volgende keer zal komen). Wij zijn heel blij te horen dat jullie
positief zijn over onze aanpak en dat de dingen die de vorige keer wat minder gingen, nu beter zijn
opgepakt. We kunnen concluderen dat we het samen goed hebben gedaan: de kinderen, de ouders en
de leerkrachten. Met de kinderen wordt op school geëvalueerd en besproken hoe zij de
thuiswerkperiode hebben ervaren.
Mocht je nog een tip of top hebben voor ons over de afgelopen periode van het thuis onderwijs, laat dit
dan zeker even weten.
Team de Pikeloer

Agenda
1 - 12 maart
16 maart
24 maart
1 april
2 - 5 april
26 april
27 april
3 - 14 mei

Citoweken
Studiemiddag leerkrachten: leerlingen vanaf 12:00 uur vrij
De Grote Rekendag (onder voorbehoud)
Studiedag leerkrachten: leerlingen vrij
Paasweekend
Studiedag leerkrachten: leerlingen vrij
Koningsdag
Meivakantie

IJsvrij
Op maandag 15 februari hadden de kinderen ijsvrij, omdat de leerkrachten vanwege de ijzel niet op
school konden komen. Om deze vrije dag te kunnen geven, moeten wij hiervoor een margedag
inwisselen. Een margedag is een dag waarop de leerkrachten aan het werk zijn en de leerlingen vrij zijn,
zoals bijvoorbeeld een studiedag. Wij hadden nog een margedag ‘over’ om later in het jaar een soort
excursie dag te organiseren met de kinderen (initiatief MR). Helaas geven de vooruitzichten niet veel
hoop om een dergelijke dag te organiseren. Daarom is samen met de MR besloten dat we deze extra
margedag inwisselen voor de ijsvrije dag. Er komt dus dit schooljaar geen vrije dag voor de kinderen te
vervallen. De kinderen maken ondanks de ijsvrije dag voldoende uren.
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Even voorstellen
Mijn naam is Evelyn Verburgh, ik ben 51 jaar en woon in Wommels, samen met mijn man en twee
kinderen. Tot de zomervakantie ga ik op dinsdag en donderdag op De Pikeloer aan de slag als
onderwijsassistent. Daar heb ik heel veel zin in. Vanuit mijn werk
als mediacoach kom ik sinds 2013 bij veel verschillende scholen
over de vloer om gastlessen te geven over mediawijsheid. Ook
geef ik ouderavonden over mediaopvoeding. Sommigen van
jullie kennen mij hier misschien wel van. In al die jaren heb ik
gemerkt hoeveel plezier ik beleef aan de gesprekken met
kinderen, kennis te delen met leerkrachten en anderen te
begeleiden in hun ontwikkeling. Daar wil ik graag meer mee
doen. En hoe kun je dat nu beter doen dan in de rol van
onderwijsassistent? Ik vind het erg belangrijk dat kinderen met
plezier naar school gaan en dat zij zich gezien en gehoord voelen.
Natuurlijk ga ik daar samen met het team mijn uiterste best voor
doen.
En verder? Ik houd van taal, trek er graag op uit en ben gek op
zwemmen en fietsen. Gelukkig ligt Wiuwert op fietsafstand!
Hopelijk tot gauw!

Nog een “nieuw” gezicht
Juf Janneke krijgt de komende tijd op dinsdag versterking van een invalleerkracht. Vanwege
rugproblemen en intensieve therapie hiervoor kan het zijn dat ze op dinsdags later op school komt, wat
eerder weg gaat of helemaal niet voor de klas kan staan. Om de afwezigheid op te vangen, is
invalleerkracht Jellie Zoet aangesteld, voor zolang dat nodig is. Ze is heeft deze week voor het eerst
meegedraaid en de kinderen leren kennen. Zij verzorgde eerder al de extra zorgbegeleiding voor de
individuele zorgleerlingen bij ons op school. Voor sommige kinderen is het dus een bekend gezicht.

Animatie POH-GGZ jeugd voor ouders en jongeren
Bericht van gemeente Súdwest-Fryslân
Zit je niet lekker in je vel, heb je stress of voel je je eenzaam omdat je je vrienden nu weinig ziet? Of heb
je verdriet over de scheiding van je ouders. Blijf er niet mee rondlopen, maar praat erover!
Bij steeds meer huisartspraktijken in Súdwest-Fryslân kun je hiermee terecht bij een
Praktijkondersteuner Jeugd. Je kunt vaak al binnen twee weken bij ze terecht.
Ben jij benieuwd waarvoor je bij ze terecht hoe ze te werk gaan? Bekijk dan het filmpje op ons YouTube
kanaal: https://youtu.be/OdhsC8y8WmE
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Bewegen met Scan en Go
Dit bericht is onlangs op Klasbord geplaatst. We zijn benieuwd of jullie de
Scan & GO al hebben uitgeprobeerd.
Hallo kinderen en ouders/verzorgers!
Ben jij het thuis zijn ook zat? Wil je graag naar buiten en uitgedaagd worden met games? Dan hebben
wij een leuk spel voor jou! De buurtsportcoaches van het Beweegteam hebben het QR-code spel ‘SCAN
& GO’ gemaakt.
Wat is SCAN & GO?
In elk dorp of elke wijk waar een basisschool staat zijn 8 verschillende stickers met QR-codes verstopt.
Je gaat op zoek naar deze stickers. Bij het scannen van de code op de sticker krijg je een filmpje te zien
van één van de buurtsportcoaches. Die geeft een beweegopdracht, een hint om een raadsel op te lossen
en een verwijzing naar een volgende stickerplaats.
Heb je alle stickers en de oplossing gevonden? Dan kun je zelfs een
prijs winnen!
Speluitleg
Via deze link, of het scannen van deze QR-code met je mobiel, vind
je meer informatie en een uitleg-filmpje.
Succes en heel veel SCAN & GO plezier!
Groetjes,
Beweegteam Súdwest-Fryslân

Prowise GO: Werken met Chromebooks
De Chromebooks zijn inmiddels bezorgd, de leerkrachten worden geschoold en dan kunnen we ze gaan
gebruiken! Een mooie vooruitgang op ICT-gebied.
Van de meeste ouders hebben wij het toestemmingsformulier retour ontvangen. Hebben we die van
jullie nog niet? Geef deze dan zo spoedig mogelijk met jullie zoon of dochter mee. 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.
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Ventilatie
In de afgelopen periode zijn er CO2 metingen gedaan om te controleren of de ventilatie op school aan
de eisen voldoet. Vervolgens is op lokaal niveau een onderzoek gedaan om, waar nodig, het
binnenklimaat te verbeteren. Op basis van dit onderzoek is een advies uitgebracht naar het bestuur van
Gearhing.
Op de Pikeloer is gebleken dat het bovenbouwlokaal op de vrijdag (volle klas) problemen heeft met de
CO2 waarden in het lokaal. Het advies is dus dat aan het lokaal van de bovenbouw aanpassingen
moeten worden gedaan om de lucht beter te kunnen verversen. Dit advies wordt uiterlijk deze week
opgepakt door het huisvestingsadviseurs bedrijf. Dit bedrijf formuleert het definitieve advies naar het
bestuur van Gearhing; gebouwbeheer en financiën. Wanneer dit advies wordt overgenomen dan kan er
in een tijdsbestek van ongeveer 2-3 maand worden verwacht dat er aanpassingen worden gedaan.
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