Nieuwsbrief
Wiuwert, NOVEMBER 2018

Beste ouder(s)/ verzorger(s) van de Pikeloer,
De hjerstfakânsje is alwer foarby en de wintertiid is wer yngien. Ek it
waar hat no einliks echt in omslach makke. In drokke tiid brekt oan. Net
allinnich thús, mar ek op skoalle. Sint Maarten, Sinterklaas en Kryst
folchje elkoar yn rap tempo op en dan foar dat we it witte, is it alwer
krystfakânsje. Mar safier is it noch net.
De bern wurkje al drok oan harren lampions en groep 8 helpt by de
organisaasje fan it feest.
De fersierkommisje kin (tinke wy) fêst noch wol wat help brûke mei de
Sint en Kryst fersiering.
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van de kinderen zelf (dieren, thuis, gevoelens,
eerlijkheid, kinderrechten, milieu, feesten, etc.). Naast praten (en luisteren!) maak ik
gebruik van spelvormen, tekenen, knutselen, toneel, werkbladen en af en toe film(pjes).
Ik heb het erg naar mijn zin op de Pikeloer. De afgelopen lessen hadden we het over
dieren(-dag) en op de bijgaande foto ziet u een van de resultaten van een samenwerkingsopdracht. Als
alles klaar is maken we er een boekje van, wat om de beurt met iedereen mee naar huis mag om te laten
zien. Graag houd ik u via de nieuwsbrief een beetje op de hoogte van ons reilen en zeilen. Heeft u zelf
vragen of behoefte aan contact met mij, dan kan dat via mijn mailadres (bekend bij Juf Janneke).
Tot slot hoop ik op een geslaagd HVO-jaar!
Labadistendyk 7, 8637 VJ Wiuwert
T: 058 250 17 17
E: pikeloer@gearhing.net
www.obsdepikeloer.nl
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Ook juf Paula en meester René willen zich graag aan u voorstellen
Ik ben Paula Klijnstra en sinds 29 oktober ben ik de nieuwe juf van groep 4
en 5. Ik woon met mijn vriend in Gorredijk. Hier speel ik ook toneel. Dit jaar
is het de bedoeling dat ik het stuk ga regisseren. Daarnaast geef ik
volleybaltraining aan twee jeugdteams. Ik ben een erg creatieve juf en ben
graag aan het tekenen. Voordat ik aan de Pabo begon heb ik een
theateropleiding afgerond, dit hoop ik in het onderwijs in te kunnen zetten.
Heeft u vragen kom dan gerust de klas even binnen lopen of stuur mij een
mailtje.

Mijn naam is René Waterlander. Ik woon in Leeuwarden en loop dit jaar stage
op de basisschool in Wiuwert. Ik zal het hele jaar op de maandag en dinsdag
samen met juf Janneke voor groep 6-7-8 staan. Ik zit op dit moment in het
derde jaar van de pabo en heb hiervoor stage gelopen in Heerenveen en in
Leeuwarden. Ik kijk uit naar een erg leuk jaar voor deze groepen en met juf
Janneke.

Vooruitblik
Zakelijke ouderavond
Donderdag 8 november staat de zakelijke ouderavond op de planning. Aanvang 19:30. Tijdens de
ouderavond zullen we ook het continurooster evalueren. We hopen weer op een goede opkomst.

Nationaal schoolontbijt
Volgende week vrijdag (9 november) doen we weer mee aan het nationaal schoolontbijt. Op alle drie
scholen van onze vrijdagsamenwerking zullen we de ochtend starten met een gezamenlijk ontbijt.
Meer informatie over het ontbijt kunt u vinden op:
www.schoolontbijt.nl
Labadistendyk 7, 8637 VJ Wiuwert
T: 058 250 17 17
E: pikeloer@gearhing.net
www.obsdepikeloer.nl
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Groep 1 en 2 zitten deze vrijdag samen met de peuters aan het schoolontbijt. Willen de ouders de
kinderen een bord, beker en eventueel een mes meegeven? Alvast bedankt.

Sinterklaas 2018
Noteer het alvast in uw agenda, woensdag 5 december komt de goede Sint met zijn Pieten een bezoek
aan de peuters van de Hummelzolder en de kinderen van de Pikeloer brengen. Iedereen die de
aankomst van de Sint mee wil maken is van harte welkom, zegt het voort. Tijden en de invulling van
deze dag volgen nog.

Alles in 1
Wij ronden komende week het eerste project af. Het volgende thema wordt ‘Prehistorie, Grieken en
Romeinen’. Ideeën en materialen zijn weer van harte welkom!

Schoolreisgeld
We willen u alvast mededelen dat de betaling van het schoolreisgeld dit jaar ook in 3 termijnen mogelijk
is. Meer informatie over de kosten en betaling volgt in januari via de mail.

Labadistendyk 7, 8637 VJ Wiuwert
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E: pikeloer@gearhing.net
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Even delen

Agenda
8 november
Zakelijke ouderavond 19:30
uur
9 november
Nationaal schoolontbijt
10 november
Sint Maarten lopen

Het schoolschaatsen voor groep 6,7,8 begint weer!
Tijd om te kijken of de schaatsen nog passen. Mocht het niet
lukken om zelf schaatsen mee te nemen/te lenen, dan kunnen
er in de ijshal schaatsen gehuurd worden. Kosten daarvan zijn 2
euro per keer.

12 november
Start van Alles in 1: Thema
2 “Prehistorie Grieken en
Romeinen”
14, 21, 28 november, 12
en 19 december
Schoolschaatsen

Op de vrijdagsamenwerking
•

2, 16, 30 november, 7 en
14 december
Judoles tijdens gym
5 december
Sinterklaasviering
21 december
Geen vrijdagsamenwerking.
Alle leerlingen op eigen
school i.v.m.
Kerstactiviteiten.
24 dec t/m 9 jan
Kerstvakantie

•

Omdat niet alle leerkrachten op de vrijdag een
gymbevoegdheid hebben, is er nu op vrijdag een
vakleerkracht bewegingsonderwijs aangetrokken. Juf
Nancy zal dit schooljaar de gymlessen van groep 3 t/m 8
verzorgen. Juf Amanda is bezig met haar
gymbevoegdheid. Zij zal met name haar eigen groep
gymles blijven geven en krijgt hierbij ondersteuning van
onze vakleerkracht.
De kinderen van groep 3 tot en met 8 krijgen tijdens gym
een aantal keren judoles van Veronique Akkermans.
Omdat we gymmen op vrijdag, staan de lessen in het
teken van samenwerking. De eerste les is gestart op 2
november. De overige data kunt u vinden in de agenda.

Het luizenpluisteam heeft versterking gekregen!
Ontzettend fijn om te merken dat de ouders hier zelf initiatief
hebben genomen om het team weer startklaar te krijgen. Via
klasbord doen we een bericht over het eerste bezoek.
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