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

Dizze kear in koarte nijsbrief mei benammen útlis by in oantal aktiviteiten dy pland 

stean. Wy sjogge werom op slagge Koningsspelen yn Easterwierrum en yn 

Mantgum. Wy hiene prachtich waar en de organisaasje hat goed syn bêst dien. Ek 

wolle wy de âlders betankje dy’t dizze dei holpen hawwe by it moarnsbrochje en it 

boartsje. Nei dizze skoallewike hawwe wy in wike maaiefakânsje. Efkes lekker 

útrêste en ûntspanne. Dêrnei brekke alwer de lêste moannen fan dit skoallejier 

oan.  

 
 

Vooruitblik 

Gastles Simavi 
In de laatste weken van dit schooljaar doen we met de hele school mee aan het project 

‘Wandelen voor water’. Dit is een sponsorloop om geld op te halen voor veilig drinkwater 

voor leeftijdsgenoten in ontwikkelingslanden. Voordat we met deze sponsoractie van start 

gaan krijgen we in elke groep uitleg over het project en waarvoor we het precies doen. De 

gastlessen zullen gegeven worden op dinsdag 8 mei. Meer informatie over dit project volgt 

later. 

                                                    Juffendag 

Op woensdag 9 mei vieren we de verjaardagen van de juffen. Deze dag zal 

feestelijk ingevuld worden. Zetten jullie allemaal de feestmuts op en komen 

jullie verkleed? Je hoeft deze ochtend geen fruit en drinken mee te nemen. 

Wel vragen we wanneer je een picknickkleed hebt en/of een leuk 

gezelschapsspel deze mee te nemen.  

 

Fietsles groep 6, 7 & 8 
Om groep 7 & 8 goed voor te bereiden op het praktische verkeersexamen van eind Juni, krijgen de 

leerlingen op 14 mei een oefenles van twee fietsdocenten. Alle moeilijke punten van het 

praktijkexamen zullen op de fiets geoefend worden. Ook groep 6 mag alvast even oefenen, neem  

allemaal op 14 mei ’s middags je fiets mee naar school. Voor deze fietsles zijn wij opzoek naar een 

ouder die wil helpen begeleiden. 
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Project Dieren   
Vanaf week 20 starten we met het laatste ‘Alles in 1’ thema van dit 

schooljaar. Tot het einde van het schooljaar houden we ons bezig met 

het project Dieren. Via klasbord houden we u in deze periode op de 

hoogte van wat er allemaal gedaan wordt. 

 
Sfeerimpressie Koningsspelen, Easterwierrum, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Sfeerimpressie Koningsspelen, Mantgum 

 

 

Rookvrij schoolplein 

We hebben een 

rookvrij schoolplein. 

Denkt u er om dat ook 

na schooltijd het 

speelplein een 

rookvrije omgeving is. 

Bedankt voor uw 

begrip! 

 

Agenda 

 
 
27 april 
Koningsdag, leerlingen vrij 
(voetbaltoernooi Easterlittens) 
 
28 april t/m 6 mei 
Meivakantie 
 
8 mei  
Gastlessen Simavi 
 
9 mei Juffendag 
Vieren we alle verjaardagen van de 
juffen 
 
10/11 mei vrij 
Hemelvaartsweekend 
 
14 mei  
Fietsles  
 
18 mei 
Groep 3 t/m 8 Kaatsles 1 
 
Week 20 t/m 28 
Thema dieren 
In week 28 de afsluiting. 
 
21 mei vrijdag  
2e Pinksterdag 
 
25 mei 

Groep 3 t/m 8 Kaatsles 2 
 
29 mei 
Juf Lidewij afwezig ivm studiedag 
 
30 mei 
Juf Lidewij en juf Irma afwezig ivm 
studiedag 
 
8 juni  
Schoolarts groep 7 
 
 
Vanaf mei gymmen we op vrijdag op 
het sportveld 
 
Houd ook klasbord in de gaten voor 
activiteiten die extra worden 
ingepland. 
Zoals een excursie verbonden aan 
een thema of les.  

Herinnering uit de vorige 

nieuwsbrief 

Houdt u er rekening mee dat 

we in week 26/27/28 en 29 

met andere schooltijden 

werken? 

Van maandag t/m donderdag 

van 8.30 – 14.00 uur. Op 

vrijdag blijven de tijden zo als 

het nu is. 

Ook moet er een lunchpakketje 

meegenomen worden. 

Meer informatie over deze 

proefperiode ontvangt u in 

mei. 


