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

 

Ofrûne woansdei hawwe wy genietsje kinnen fan in 
gesellich Sinteklazefeest. Wat wienen we bliid dat 
Sint op syn jierdei noch wat tiid oer hie om by ús op 
skoalle del te kommen. Hy hie foar de ûnderbouw 
en middenbouw ek noch in kadootsje meinommen! 
En yn de boppebouw hienen de bern prachtige 
surprises makke!  
Oer oardel wike begjint de krystfakânsje alwer. Mar foardat it safier is, 
fiere wy tegeare Kryst op skoalle. Mear hjiroer is fierderop yn de nijsbrief 
te lêzen.  
  

Nieuws  
Schoolschaatsen 
Schoolschaatsen 

Wij hebben schoolschaatsen gehad. 
Soms is het leuk en soms is het saai. 
Er gebeuren soms ongelukken met het schaatsen. 
Op 12 dec is er een ongeluk gebeurd met Daan. Hij is op het ijs gevallen met een 
sprong. Nu is zijn oog heel dik. We rijden er met auto’s naar Leeuwarden naar 
de schaatshal. Daar kunnen wij ook schaatsen huren. Er is een buitenbaan en 
een binnenbaan.  
Groetjes Kiano. 

 

It Sinterklazemearke 

Groep 5 tot en met 8 is naar het mearke geweest. We gingen met de auto naar het mearke in Winsum. 
Het toneelstukje heette Ronja de Roversdochter. Het ging over Ronja, die een vriendje kreeg van een 
andere roversbende. Ze liepen weg van thuis en gingen naar het bos, maar daar waren ook gevaarlijke 
heksen. De heksen wilden Ronja meenemen. Maar het lukte ze niet. Toen gingen ze weer veilig naar 
huis en ze zeiden dat de twee roversbendes niet meer ruzie moesten maken. Toen gingen ze 
samenwerken, omdat ze vroeger hele leuke vrienden waren. En Ronja en haar vriendje kusten op het 
einde. 

Het toneelstukje was sùùùùùùùùper leuk! Op het einde kregen we nog een high five van de spelers en 
we kregen een zakje pepernoten mee van de Pieten.  Groetjes Janne en juf Paula. 
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Sinterklaasfeest  
We kunnen terugkijken op een mooi Sinterklaasfeest. Sint en zijn Pieten kwamen aan met paard en 

wagen. Het was koud, dus zijn we snel naar binnen gegaan. Nadat Sinterklaas had plaatsgenomen in zijn 

stoel, kwamen de peuters van de Hummelzolder, de kinderen van de Pikeloer en aanwezige ouders naar 

de middenruimte. Na een gezamenlijk welkom was er tijd voor het optreden van de onderbouw. Zij 

hadden een mooie pietendans voorbereid. De middenbouw voerde een toneelstukje op met daarin een 

raadsel verstopt. Daar moesten de Pieten toch wel even flink puzzelen! Tot slot kwam de bovenbouw 

naar voren met een paar mooie experimenten. 

Voor we het wisten, was het al tijd om het feest in de eigen groepen voort te zetten. Sinterklaas ging 

eerst naar de klas van juf Jantsje. Daar zaten de peuters en groep 1 t/m 3 al met smart te wachten. 

Daarna was groep 4,5 aan de beurt. Tot slot hadden Sint en zijn Pieten zelfs nog wat tijd over om een 

kijkje te nemen bij groep 6,7,8 en natuurlijk wat pepernoten rond te strooien. Aan het eind van de 

ochtend hebben we Sinterklaas gezamenlijk uitgezwaaid. Het was een fijne dag. 

 

Wij willen iedereen ontzettend bedanken voor alle hulp om het Sinterklaasfeest ook dit jaar weer tot 

een succes te maken! 

 

Werken aan wat werkt       

NAMENS DE DIRECTIE EN LEERKRACHTEN 

Het sociaal-emotioneel welbevinden van onze kinderen op school en buiten school heeft al geruime tijd 
onze aandacht. Op de ouderavond in september was de sfeer positief en iedereen gaf aan de schouders 
eronder te willen zetten. Er is al flink aan het schoolklimaat gewerkt met Rots & Water en de No-Blaim-
methode / steungroepaanpak. Daarnaast gaan wij structureel met Leefstijl door. 

Nu zijn er met de aanpak van ‘Werken Aan Wat Werkt’ interventies op school uitgevoerd. Deze aanpak 
werkt in school, maar het blijft bij de kinderen niet altijd lang hangen: het gedrag van de kinderen uit de 
bovenbouw is de laatste weken onrustig in de vrije situatie. Een vervelend neveneffect van deze onrust 
is dat in goed overleg een leerling uit de bovenbouw op een andere school aangemeld is. 

Er is op 3 december een bijeenkomst geweest met een aantal ouders, leerkrachten, een MR-lid, de GGD, 
de IB-er en de directie. Tijdens het overleg werd geconstateerd dat de school goed bezig is met ‘Werken 
Aan Wat Werkt’ (WAWW), de externe begeleider bevestigt dit. Helaas niet is dit nog niet genoeg. Vooral 
in de vrije situaties is er weinig grip op het gedrag van de kinderen. 

Wanneer de driehoek ouders, kinderen en school samenwerkt, is er vooruitgang te boeken. 
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Hoe verder? De school gaat volgens plan door met het concept WAWW en in januari volgt er een 
tussenevaluatie. Via Klasbord worden ouders door de leerkrachten nog meer op de hoogte gehouden 
van het onderwerp waaraan door de kinderen gewerkt wordt. Onze vraag is of u thuis ook aandacht aan 
de onderwerpen wil besteden. Ze staan in Klasbord en pas dan kunnen we het ongewenste gedrag in 
goede banen leiden. 

Ook wordt een externe deskundige van de GGD ingeschakeld te kunnen kijken hoe het verder moet, 
want met alleen onze aanpak op school komen wij niet tot de kern. 

Uitermate belangrijk is het dat u thuis de leerkrachten volgt bij hun schoolaanpak. Wij willen alvast 
benadrukken dat deze steun absoluut nodig is. Wij rekenen er op dat u zich hieraan conformeert voor 
het welbevinden van alle kinderen. 

Wij vragen u het volgende: 

 Wilt u het onderwerp van de week uit WAWW elke week thuis met uw kind bespreken? 

 Kunt u de leerkracht in woord en daad ondersteunen bij zijn/haar opdracht of afspraak die er 
met het kind is? 

 Wilt u niet zomaar de school in lopen om even ter plekke iets te regelen met de leerkracht? 
Uiteraard maken wij graag een afspraak voor een geschikte tijd, zodat we zonder kinderen in de 
nabijheid rustig kunnen overleggen. 

 Voor belangrijke punten kunt u terecht bij de directie van de school (Geart Rypkema en Arnold 
Oosterdijk). 

Op basis van gelijkwaardigheid, samen verantwoordelijk zijn en verantwoordelijk zijn voor elkaar, komen 
wij verder. Wij rekenen op uw medewerking. 
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                                                             Vooruitblik 

Toneelstuk Prehistorie, Grieken en Romeinen 
Op woensdag 16 januari 13:00 uur sluiten wij het thema Prehistorie, Grieken en Romeinen af met een 
toneelstuk. De leerlingen van groep 4,5,6,7 en 8 spelen mee in deze voorstelling. Alle ouders, opa’s, 
oma’s, broers, zussen etc. zijn van harte uitgenodigd om te komen kijken. U bent welkom vanaf 12:45 
uur en om 13:00 uur start het toneelstuk. Na afloop kunt u tegelijk met uw kind naar huis gaan.  

Kerstviering donderdagavond 
Dit jaar staat er weer een gezamenlijk 
kerstbuffet op het programma.   

Er is door juf Jantsje naar alle ouders een mail 

gestuurd met praktische info over de invulling 

van het Kerstfeest op donderdagavond 20 

december. 

  

Kerstknutselen op de vrijdag. 
Vrijdagochtend 21 december vieren we het kerstfeest weer op eigen 

school. De kinderen hoeven op deze dag geen eten en drinken mee naar 

school, want daar wordt voor gezorgd. We sluiten het schooljaar af met 

een leuk kerst-knutselcircuit.  De kinderen zijn vanaf 12:00 uur vrij. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Agenda 

 
19 december 
Laatste keer schoolschaatsen groep 
6,7,8 
 
20 december KERSTFEEST 
17:00 – 19:00  
 
21 december 
Geen vrijdagsamenwerking. Kinderen 
zijn om 12:00 uur uit.  
 
22 dec t/m 6 jan 
Kerstvakantie 
 

7 januari 
Nieuwjaarsborrel 8.30 uur 
 
8 januari 
Start Alles in 1; Thema Voeding 
 
16 januari  
Toneelstuk groep 4 t/m 8 
 
Week 3/4/5; Toetsweken CITO Namens het team van de Pikeloer wensen wij 

jullie een hele fijne vakantie, prettige kerstdagen 

en alvast de beste wensen voor het nieuwe jaar! 


