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Beste ouders/verzorgers,
Voor jullie ligt alweer de nieuwsbrief van november. Sint Maarten staat weer voor de deur en daarop
zullen Sinterklaas en Kerst snel volgen. Een gezellige tijd, maar vanwege de corona toch ook wel
onzeker. We zullen er het beste van maken en jullie zo goed mogelijk op de hoogte houden van onze
activiteiten.
Team De Pikeloer

Agenda
4 november
5 november
11 november

18 november
25 november
26 november
2 december
3 december
9 december
17 december
18 december
19 december - 3 januari

Studiedag leerkrachten, kinderen hebben vrij
Nationaal schoolontbijt: leerlingen ontbijten op school
Ochtend: Schoolschaatsen (groep 6 t/m 8), let op nieuwe tijden!
Middag: Studiemiddag leerkrachten, kinderen hebben vrij
Avond: Sint Maarten
Schoolschaatsen (groep 6 t/m 8), let op nieuwe tijden!
Schoolschaatsen (groep 6 t/m 8), let op nieuwe tijden!
Voorstelling Iswah van De Frets! 10:30 onderbouw, 13:00 bovenbouw
Nieuwsbrief
Schoolschaatsen (groep 6 t/m 8), let op nieuwe tijden!
Sinterklaasviering op school
Schoolschaatsen (groep 6 t/m 8), let op nieuwe tijden!
Kerstviering op school (corona-proof)
Kinderen vanaf 12:00 uur vrij
Kerstvakantie

Noteer deze data alvast in uw agenda!

Schoolontbijt
Op donderdag 5 november doen wij weer mee met het Nationaal Schoolontbijt. Wij willen jullie graag
vragen om jullie kinderen die dag een bord, een beker, bestek, een bakje, een theedoek en een
plastictas te laten meenemen. Zoals uit de informatiebrief blijkt, zit er dit jaar geen pindakaas bij het
beleg. Uiteraard controleren we dit nog en zorgen we ervoor dat dit niet op tafel komt. Voor meer
informatie over het schoolontbijt, zie ouderbrief NSO in de bijlage van de mail.
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Sociaal emotionele vorming
Zoals uit de inleiding van onze vorige nieuwsbrief al bleek, hebben wij dit jaar veel aandacht voor de
sociaal emotionele vorming van de leerlingen. Naast onze deelname aan de stimuleringsregeling
‘Relaties en Seksualiteit’ van de Gezonde School, oriënteren we ons ook op een passende methode voor
de sociaal emotionele vorming, voor groep 1 t/m 8. In de periode tot en met de kerstvakantie gaan
oriënteren op de methode Kwink uit (zie ook https://www.kwinkopschool.nl/). Deze methode zet per
week een stelling centraal. In de komende zes weken werken we met alle kinderen aan de volgende
onderwerpen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Een prettige groep maak je samen
Afspraak is afspraak
Van complimenten word je blij
Mijn stem telt
Anders is normaal
Ik ben goed in..........

Misschien leuk om hier thuis eens naar te vragen.

Aangescherpte maatregelen i.v.m. corona
Vanwege de coronagevallen op collega-scholen, scherpen wij de maatregelen op de Pikeloer aan. Onze
aanscherping houdt onder andere in dat we onze extern betrokkenen zoveel mogelijk op afstand willen
houden, met name degenen die meerdere scholen bezoeken. We beperken de aanwezigen in de school
tot: het team (incl. stagiaire), de locatiecoördinator, twee zorgleerkrachten (onder voorwaarden), de
peuter en de schoonmaakster. We vragen daarom andere betrokkenen (o.a. de HVO-, GVO- en biebjuf,
de MR, de AC) voorlopig ook niet te komen.
Zoals eerder aangegeven mogen ouders voorlopig de school ook nog niet in, hoe vervelend ook. Mocht
er wat worden gebracht of afgeleverd, dan wordt dit in het halletje gezet. De leerkrachten halen het hier
vandaan. Dit geldt zowel voor pakketjes van de postbezorger als traktaties voor leerlingen die worden
gebracht door ouders.
Wanneer een ouder een van de leerkrachten dringend wil spreken, dan kan dit door even op het raam
te kloppen. De leerkracht loopt dan even naar buiten en blijft tijdens het gesprek op 1,5 meter afstand
van de ouder. Het kan natuurlijk zijn dat je als ouder behoefte hebt aan een langer gesprek met een van
de leerkrachten. Hiervoor kan een telefonische afspraak worden gemaakt of via Teams.
Tot slot houden blijven wij scherp op de hygiëne. Leerkrachten en leerlingen ontsmetten en/of wassen
de handen een paar keer per dag. Ook worden de tafels van de leerlingen en de deurkrukken een paar
keer per dag schoongemaakt.
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Schoolschaatsen
Aangepaste tijden
Op woensdag 11, 18 en 25 november, 2 & 9 december gaan we Schoolschaatsen van 9.30-10.15 uur op
de 30x60m baan / middenterrein. We worden om 9.15 uur verwacht voor de ontvangst. Dit houdt in dat
we om 8.45 uur bij school vertrekken. We rijden om 10.30 weer terug naar school.
De aankomsttijd bij de 11Stedenhal zal strak worden gehanteerd, zodat alle scholen van elkaar
gescheiden blijven. Ouders mogen mee naar binnen (max. 20), maar kunnen niet zelf mee schaatsen!
We mogen het gebouw niet betreden zonder een medewerker van de Elfstedenhal (degene die ons
ontvangt).
Informatie voor ouders/verzorgers
Uw kind(eren) doen binnenkort mee aan het Schoolschaatsen in de
Elfstedenhal. Het uitgangspunt van deze lessen is om de kinderen het
schaatsen op een speelse wijze aan te leren. Voor sommige kinderen zal het
de eerste keer zijn dat ze op het ijs staan, terwijl anderen de
basisvaardigheden al onder de knie hebben. Het gaat er vooral om dat
kinderen plezier hebben tijdens de schaatslessen.
Natuurlijk hebben we de scholen geïnformeerd over onze werkwijze vanwege de Corona-maatregelen
en de aangepaste inrichting in de Elfstedenhal. De belangrijkste informatie voor u zetten we hieronder
op een rijtje, zodat u uw kind(eren) goed kunt voorbereiden op de schaatslessen.
Schaatsen
• Kinderen mogen altijd (graag zelfs) hun eigen schaatsen meenemen. We wijzen u er graag op dat
deze goed moeten passen. Het maakt niet uit of het easy gliders, noren, ijshockey- of
kunstschaatsen zijn; ze moeten niet te groot of klein vallen/ Bij gebruik van easy gliders raden we
hoge schoenen aan of laarzen. Pas thuis alvast even en oefen het aantrekken eens.
• Schaatsen moeten scherp/geslepen zijn; van schaatsen/klunen over vuil (zoals bij natuurijs)
worden schaatsen bot. Ook nieuw gekochte schaatsen zijn niet automatisch scherp geslepen! Op
‘botte’ schaatsen ga je alle kanten op, wat tot vervelende valpartijen en blessures kan leiden.
Onze shop kan uiteraard tegen betaling uw schaatsen slijpen, maar dit kan niet (meer) ter plekke
vlak voor of tijdens de les!
• Schaatsen huren kan natuurlijk ook. Hiervoor hanteren we een aangepast tarief van € 2,- per
paar per les; dit dient ter plaatse gepast contant te worden afgerekend! We hebben noren, easy
gliders, ijshockey- en kunstschaatsen.

Labadistendyk 7, 8637 VJ Wiuwert, 058 – 2501717
www.obsdepikeloer.nl – pikeloer@gearhing.net

Nieuwsbrief
November 2020

Het dragen van handschoenen & muts (of helm) zijn verplicht!
Dit is een algemene veiligheidsregel binnen de Elfstedenhal en geldt voor de kinderen maar óók voor de
ouders/begeleiders die mee willen schaatsen. n de hallen is het ongeveer 8 graden, dus het dragen van
een sweater i.p.v. dikke winterjas is prettig.
Werkwijze
Uw kind(eren) zullen zoveel mogelijk door de begeleiding van school worden geholpen voor en na de
les. Door het pand heen gelden looproutes, waarbij de groepen afzonderlijk van elkaar van A naar B
worden gebracht door onze medewerkers. Zij dragen natuurlijk een mondkapje (bij ons verplicht),
behalve wanneer zij les geven. Elke school heeft les op een andere baan en begint op een ander tijdstip,
zodat alles gescheiden blijft van elkaar. Plassen dient zoveel mogelijk voor de les te gebeuren, dit i.v.m.
de bereikbaarheid en schoonmaak tussendoor.
Informatie voor begeleiders
Het mee schaatsen voor begeleiders is momenteel helaas niet mogelijk. U dient als begeleider op de
presentielijst van de school te worden vermeld (alleen voornaam is voldoende) en we gaan er van uit
dat u aan de gezondheidscheck voldoet. Immers; alleen samen krijgen we Corona onder controle! Als
begeleider verwachten we dat u op het middenterrein blijft tijdens de les. Het dragen van een
mondkapje is bij ons verplicht. Onze instructeurs dragen óp het ijs geen mondkapje. Elke school zal door
een gastheer/dame worden ontvangen en zij geven aan wat we van u verwachten. De school heeft
aanvullende informatie over de werkwijze ontvangen, welke ze met u als begeleider door zullen nemen.
Zie verder ons protocol op https://www.elfstedenhal.frl/wp-content/uploads/2020/10/23-10-11SCoronavirus-protocol.pdf
We maken er weer een leuk Schoolschaatsseizoen van en wensen uw kind(eren) dan ook veel plezier bij
de lessen!
Team Schoolschaatsen Elfstedenhal

Sint Maarten
Ook dit jaar maken wij op school lampionnen voor Sint Maarten. De festiviteiten rondom dit feest
worden georganiseerd door de ouders zelf. De kinderen van de bovenbouw hebben hierover in de
afgelopen week informatiebrieven verspreid, huis aan huis.
Op de website van de gemeente is het beleid te vinden dat Súdwest-Fryslân hanteert voor Sint Maarten.
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Van de MR
De activiteitencommissie (AC) organiseert jaarlijks, in samenwerking met de MR een zakelijke
ouderavond. In de vorige nieuwsbrief gaven we aan deze avond door te schuiven naar half november.
Helaas hebben we nog onvoldoende informatie om jullie hierover nu al te informeren. De AC en MR zijn
in overleg over de organisatie van de vergadering. Een fysieke bijeenkomst zit er in ieder geval niet in.
Andere opties worden overwogen. Wanneer er meer bekend is, worden jullie op de hoogte gehouden.

Opendagen en doedagen
Voor de ouders van groep 7 en 8: Middelbare scholen organiseren opendagen in de komende tijd.
Handig om hierop alert te zijn. De bovenbouwleerkrachten hebben van verschillende scholen al wat
uitgedeeld. In de bijlage van de mail nog een brief over Voorlichtingsavonden OSG Sevenwolden
Sevenwolden Buitenbaan en Sevenwolden Fedde Schurer (gymnasium) en Sevenwolden Grou 8
december 2020.
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