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Bêste âlder(s)/ fersoarger(s) fan de Pikeloer, 

 

Dit is alwer de lêste nijsbrief fan dit skoallejier. Wy hawwe noch twa 

wiken te gean en dan kin de simmerfakânsje fierd wurde. De kommende 

wiken stiet de âlderkontaktjûn op it programma, kuierje foar wetter, it 

ôfskie fan de juffen en de bern fan groep 8 en fansels net te ferjitten de 

lêste skoalledei.  

 

 
 

Nieuws  
Vanuit de MR  
Binnenkort is in de medezeggenschapsraad (MR) van onze school plaats 
voor een nieuw lid van de oudergeleding. De MR is op zoek naar een 
gemotiveerde ouder die zich hiervoor beschikbaar wil stellen. De MR komt ongeveer 4 keer per jaar bij 
elkaar. Daarnaast heeft de MR van elke school zitting in de OMR. Dit is een overleg met een afvaardiging 
van elke MR vanuit het onderwijsteam 4. Dit overleg vindt ongeveer 5 keer per jaar plaats. 
 
Wat vragen wij van u? 

 Interesse in schoolbeleid en schoolregels; 
 Affiniteit met vergaderen en het voorbereiden van vergaderingen (lezen van stukken); 
 Aanwezigheid bij de MR-vergaderingen en OMR vergaderingen,                                                

(MR-en van Onderwijsteam 4.) 
 Een kritische én open houding. 

 
Heeft  u vragen of wilt u zich beschikbaar stellen kunt u contact opnemen met Tineke Bremer tel.: 06 
51978688 of Linda Mourits tel.: 06 37091909 

  

Namens  de MR, Irma Emmerig, Jantsje Kirkenier, Tineke Bremer en Linda Mourits 
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Wandelen voor water 
Vorige week donderdag hebben alle leerlingen de opdracht gekregen om 

sponsors te zoeken voor de sponsorloop ‘Wandelen voor water’. A.s. 

woensdag 11 juli verwachten wij alle leerlingen met goed loopschoeisel 

op school. Rond 12.00 uur zal de wandeltocht van start gaan en zal elke groep met gewicht in hun 

speciale ‘wandel voor water’ rugzak een afstand afleggen. Tijdens de wandeltocht stoppen we 

halverwege om onze lunch op te eten en te drinken, daarna wandelen we verder en zijn we tegen 14.00 

uur weer op school. Na de sponsortocht halen de kinderen het gesponsorde bedrag op bij de sponsors 

en nemen dit uiterlijk maandag 16 juli met de sponsorlijst mee naar school. De school zorgt er voor dat 

het om de bankrekening van Simavi gestort wordt. We hopen op deze manier een steentje bij te dragen 

aan schoon en veilig drinkwater in ontwikkelingslanden.  
 

Vooruitblik  

 Uitnodiging afscheidsreceptie leerkrachten
Op woensdag 18 juli willen we jullie van harte uitnodigingen om onder het genot 

van een hapje en een drankje informeel afscheid te nemen van juf Irma, juf Lidewij en juf Antje.  

De kinderen kunnen spelen op het plein, er is een springkussen en een lekker broodje knak. Voor de 

volwassenen is er een buffetje en muziek van een DJ. We nemen graag van jullie, maar ook van oud-

leerlingen en ouders en andere belangstellenden op woensdag 18 juli van 16.30 – 18.30 uur 

afscheid, tot dan! 

 

Laatste schooldag 19 juli 
Dit jaar heeft de laatste schooldag het thema ‘Dieren’. We zouden het leuk 

vinden als er zo veel mogelijk kinderen verkleed komen, als dier of als iets/ 

iemand anders. We starten om 8.30 uur in school met de uitleg van het 

ochtendprogramma. Daarna zullen we in groepjes een spel door het dorp 

spelen. Na het spel eten we ons fruit en drinken op en gaan we aansluitend 

springen op het supergave multiplay springkussen, spelletjes spelen op het 

plein en kun je geschminkt worden. 

 

Om 12.00 uur eten we met z’n allen een heerlijke warme hap op de terp. Hiervoor moeten jullie een 

bord/ beker en vork meenemen. Mocht je een picknickkleed hebben dan komt dat ook goed van pas.  
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Om 12.45 uur nemen we in school afscheid van groep 8. Mocht u om 13.15 uur samen met alle 

leerlingen een ereboog willen vormen voor groep 8, dan bent u dan van harte welkom om met ons 

groep 8 uit te zwaaien. Na het uitzwaaien gaan de leerlingen van groep 1 t/m 7 nog even naar binnen en 

wensen juf Irma en juf Jantsje de kinderen een fijne vakantie toe. Om ongeveer 13.30 uur zal de 

zomervakantie van start gaan. 

  

De ouders en familie van leerlingen uit groep 8 zijn vanaf 

12.00 uur welkom om de laatste momenten van jullie 

kinderen op de Pikeloer mee te maken en het afscheid van 

groep 8 te vieren.  

 

Mocht u zich niet op de activiteitenlijst hebben ingeschreven 

bij ‘hulp laatste schooldag’ maar wilt u toch helpen dan mag u 

dit aangeven bij juf Jantsje. 

 

 

September 2017 ‘Werken aan wat werkt’ 
Elk jaar starten we met de Gouden Weken, weken waarin het kennismaken met de leerkracht, de 

leerlingen en de groepsvorming centraal staat. Naast de Gouden Weken gaan we aan het begin van het 

nieuwe schooljaar dieper op de betrokkenheid en sfeer in de klassen in.  

Onder begeleiding van Tineke Leistra gaan we in alle groepen op de Pikeloer  aan de slag met ‘Werken 

aan wat werkt’. Zij heeft vanuit een bestaande methodiek een op maat gemaakt programma 

samengesteld voor onze school. In deze werkwijze gaan we met elkaar, de kinderen, leerkrachten en 

ouders 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. 

 
Hieronder kunt u een korte uitleg lezen uit de JSW over deze werkwijze,  

De WAWW-methodiek is gebaseerd op het oplossingsgericht werken.                      
Je verbetert hiermee de sfeer in de klas en het gedrag van de kinderen. Met de schaalvraag bepaal je 
succesmomenten. Werken Aan Wat Werkt (WWAW) is een methodiek om te komen tot een verbetering van de 
sfeer in een klas en om het gedrag van kinderen te verbeteren. De methodiek is gebaseerd op de concepten van 

Wist u dat…  

Groep 8 in één van de komende 

uitgaven van het Sneekernieuwsblad zal 

verschijnen met hun laatste 

groepsfoto? Houd daarom goed de 

rubriek ‘De klas’ in de gaten. 
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oplossingsgericht werken. In de Verenigde Staten voerden Lee Shilts en 
wijlen Insoo Kim Berg de eerste experimenten uit. Berg is één van de 
grondlegsters van de oplossingsgerichte methodiek. 

Bij deze aanpak ligt de focus op het uitvergroten van de dingen die wél 

goed gaan in een klas en op school. De kinderen worden zich bewust 

van hetgeen zij doen op die momenten en ze worden gestimuleerd om 

er samen voor te zorgen dat die momenten vaker voorkomen. 
De WAWW-methode stimuleert de leerkracht om samen met het kind 

zichtbare, meetbare en positief gestelde doelen na te streven, samen 

ideeën te bedenken voor oplossingen, te zoeken naar kleine successen 

en daarop voort te bouwen. De ervaring leert dat op het moment dat 

kinderen zelf haalbare doelen stellen, zij gemotiveerder zijn. 

Een WAWW-traject begint voor de klas meestal met een observatie. 
Na afloop worden de kinderen gecomplimenteerd met mooie 
momenten waarbij het waarneembare gedrag gedetailleerd wordt 
benoemd. De ‘schaalvraag’ is behulpzaam om helder te houden welk 
gedrag zichtbaar is als het beter gaat en om vooruitgang concreet te 
maken. De schaalvraag werkt als volgt: op een schaal van 0 tot 

10 waarbij de 10 staat voor ‘als het super goed gaat’ en de 0 voor het 
tegenovergestelde – waar staan jullie dan nu? Succesmomenten 
bespreek je tot in detail en kun je uitbouwen. Gedurende het 
procesvinden er ook coachinggesprekken met de leerkracht plaats.   
(uit JSW 2009, Lonneke Locht) 

Om deze werkwijze te implementeren 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 ouderavond 

georganiseerd om jullie voor te lichten en mee te nemen in deze 

werkwijze. 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. Later zult u ook uitgenodigd worden om met 

elkaar het proces te evalueren.  

  

Wij wensen iedereen alvast een fijne zomervakantie toe, tot maandag 3 september! 

Agenda 2018 
 

 Week 27 
 Oudergesprekken groep 1 t/m 7 
Zie uitnodiging 

 Week 28  
Afsluiting thema Dieren 

 11 juli 
Afscheidsuitje groep 8 

 11 juli 
Wandelen voor water (info volgt) 

 13 juli 
EHBO examen groep 7/8  

 18 juli 
Afscheid leerkrachten van 16.30 tot 
18.30 uur. 

 19 juli Laatste schooldag 
 
 

Na de zomervakantie 

 3 september  
Eerste schooldag 

 7 september 

Eerste vrijdag op eigen school!            
Gr 1t/m 4 en gr 5 t/m 8 

 12 september 
Ouderavond ‘Werken aan wat werkt’ 
start 19.30 uur. 

 
Houd ook klasbord in de gaten voor 
activiteiten die extra worden ingepland. 
Zoals een excursie verbonden aan een 
thema of les.  


