Eerste info…
September 2018

Beste ouder(s)/ verzorger(s) van de Pikeloer,

Vooruitblik
Groepsindeling

We hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad en weer lekker
uitgerust is. Wat hebben we het getroffen met het weer!
Omdat we aanstaande maandag weer van start gaan,
sturen wij u hierbij de eerste nieuwsbrief met belangrijke informatie.

HVO/ GVO
Vrijdagsamenwerking
Gouden Weken

Vooruitblik

Agenda

Groepsindeling 2018-2019
Hieronder ziet u nog even ter herinnering hoe de leerkracht/ locatie verdeling is van de groep van uw
kind(eren).
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Jantsje
Kirkenier
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Amanda
Hoekstra
Tjitte
Anema
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Idzenga
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Dinsdag

Jantsje
Kirkenier

Jantsje
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Kirkenier

Janneke
Idzenga
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Woensdag

Jantsje
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Jantsje
Kirkenier
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Feenstra
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Amanda
Hoekstra
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Feenstra
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Jantsje
Kirkenier
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Truus
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Feenstra

Donderdag
Vrijdag

Bijzonderheden:
 Meester Tjitte zal de lesgevende taken van juf Amanda in de loop van het jaar weer over gaan
nemen. Hij is op maandag en dinsdag op school aanwezig.
 Voor de vakantie is het jammer genoeg niet gelukt om de vacature voor groep 4/5 in te vullen. Juf
Amanda geeft daarom de komende weken ook op woensdag en donderdag les.
 Juf Janneke is op woensdag aanwezig i.v.m. Loco-Taken.
 Gretha, onze IB-er is op wisselende dagen aanwezig.
 Op vrijdag is er gym in de gymzaal van Mantgum (gecombineerd met Boazum/Easterwierrum).
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Gouden Weken
Aanstaande maandag gaan we weer van start met de Gouden Weken. Dit zijn de weken waarin de
groepsvorming centraal staat. U bent tot 8.40 uur van harte welkom om een kijkje in de klas te nemen en
kennis te maken met de (nieuwe) juffen en meester.
Volgende week kunt u ook de uitnodiging verwachten voor de Gouden Weken gesprekken. Dit zijn de
omgekeerde tien minutengesprekken waarbij ú aan het woord bent over uw kind(eren).
Denkt u alvast na over wat u graag met de leerkracht wilt bespreken? Lukt een datum of tijd niet dan graag
met de desbetreffende leerkracht een nieuwe afspraak maken.

Werken Aan Wat Werkt
In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen over ‘Werken Aan Wat Werkt’.
Met elkaar, de kinderen, leerkrachten en ouders, gaan we werken aan de sfeer, groepsvorming en de
betrokkenheid ouders-kind-school.
Een goede sfeer, veiligheid en betrokkenheid zijn de basis om tot leren te komen.
Om deze werkwijze tot een succes te maken is de betrokkenheid van ouders van essentieel belang. Daarom
wordt er in de tweede week van het nieuwe schooljaar op woensdag 12 september om 19.30 uur een
voorlichtingsavond georganiseerd. We nodigen jullie van harte uit om aan deze avond deel te nemen en
hopen dat er van ieder gezin ten minste één ouder aanwezig is. Orthopedagoog Tineke Leistra zal u op de
hoogte brengen over de werkwijze en het belang van ‘Werken Aan Wat Werkt’.
Later zult u ook uitgenodigd worden om met elkaar het proces te evalueren.
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GVO/ HVO
Op de dinsdag komt juf Jade in groep 6/7/8 HVO les geven
Op de donderdag wordt er door Juf Sybrig in het middenbouwlokaal GVO
gegeven aan aan de groepen 3/ 4 en 5.

Vrijdagsamenwerking
Informatie over de samenwerking met de scholen in Boazum en Easterwierrum.
Op vrijdag:
- gaat groep 3/4 naar Easterwierrum. Leerkracht: Truus Overal
- gaat groep 5/6 naar Boazum. Leerkracht groep 5: Amanda Hoekstra, en leerkracht groep 6: Tjitte
Anema
- blijft groep 7/8 in Wiuwert. Leerkracht: Anneke Feenstra
Vanwege de dorpsfeesten in Easterwierrum is er op vrijdag 7 september GEEN vrijdagsamenwerking. Groep
1 t/m 4 is voor deze keer bij juf Jantsje. Groep 5 t/m 8 komt bij juf Anneke in de klas.
Vrijdag 14 september is de eerste vrijdagsamenwerking. Er is ook dan tot 8.40 uur gelegenheid om een kijkje
in de klas te nemen en kennis te maken met de leerkrachten van de vrijdag.
De schooltijden op vrijdag voor de groepen 3 en 4 zijn van 8.30 u tot 12.00 uur in Easterwierrum. De groepen
5 en 6 in Boazum en 7/8 in Wiuwert gaan van 8.30 u tot 14.30 uur naar school.
De gymlessen in de zaal starten vanaf 5 oktober. Tot die tijd wordt er buiten op het sportveld gegymd.

Fijn weekend!
Tot maandagochtend 3 september!
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Agenda
3 september
Eerste schooldag

De formulieren voor de goudenwekengesprekken, het
ouderparticipatie- en noodformulier worden in de
eerste schoolweek weer meegegeven.

7 september
Geen vrijdagsamenwerking. We gaan
vandaag naar onze eigen school.
10 en 11 september
Gouden Weken gesprekken (tussen
15.00 uur en 17.00 uur)

De vakantie is weer voorbij…

12 september
Inloopavond groepsinfo met
aansluitend de ouderavond WAWW
14 september
Start vrijdagsamenwerking

Denkt u aan de volgende punten?
-

De schooldeur is vanaf 8.20 uur geopend.

-

Groep 1, 2 en 3 worden vanaf 8.20 uur in de klas
welkom geheten door juf Jantsje.

-

De groepen 4 t/m 8 spelen tot de bel buiten

-

We zetten het continurooster voort. De kinderen
gaan tot 14.00 uur naar school.

-

De kinderen nemen daarom een pauzehap, lunch en
drinken mee naar school.

-

We gaan er tevens vanuit dat de kinderen gezond
trakteren. www.gezondtrakteren.nl

-

Voor schooltijd mag er gevoetbald worden. Tijdens
de kleine pauze spelen alle groepen op het
schoolplein. In verband met veilig kunnen spelen,
kan er dan niet gevoetbald worden.

26 september
Kinderpostzegels 6/7/8
3 oktober
Start van de Kinderboekenweek.
Thema ‘Vriendschap’
5 oktober
Eerste gymles in de zaal
20 t/m 28 oktober
Herfstvakantie
8 november
Zakelijke ouderavond
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