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

Dit is de earste nijsbrief fan 2018. Wy binne ûnderwilens al wer healwei 
febrewaris en is it al omtrint maitiidsfakânsje. De ôfrûne wiken hawwe de 
bern hurd wurke oan it Tema ferkear en ferfier. Folgjende wike stiet der 
in útstapke nei it Nasjonaal modelspoarmuseum yn Snits op it 
programma en nei dizze ekskurzje sluten wy it tema ôf. Ek binne yn alle 
groepen de CITO- toetsen ôfnommen om de foarderingen fan de bern te 
mjitten en binne dizze wike alle âlders bypraat. 

 

Nieuws  
Excursie Nationaal Modelspoormuseum 
Volgende week woensdag 21 februari sluiten we het thema Verkeer en 

vervoer in stijl af en gaan we met groep 1 t/m 8 naar het Nationaal 

Modelspoormuseum in Sneek. Dit uitje hebben we op het laatste 

moment rond kunnen krijgen met het museum. Om deze excursie 

mogelijk te maken zijn we hard opzoek naar ouders die ons willen 

brengen naar Sneek en ons daar rond 12 uur weer op willen halen. Mocht 

u kunnen rijden, dan horen wij het graag zo snel mogelijk!  

 

Peutervrijwilliger gezocht! 
De peutergroep van juf Afke groeit, en daar zijn we met z’n allen maar al 

te blij mee. Omdat de groep nu groter wordt, is juf Afke opzoek naar een vrijwilliger 

die haar op de vrijdagochtend wil ondersteunen. Mocht u dit leuk lijken, dan kunt u 

contact opnemen met juf Afke. (afkejeltjewalda_85@hotmail.com) Voor de 

ondersteuning krijgt u een vrijwilligersvergoeding.  

 

Vooruitblik 
Afsluiting Thema Verkeer en vervoer 
Volgende week dinsdag en donderdag sluiten we in alle groepen het Thema Verkeer en vervoer af. U bent op 

deze dagen van harte welkom om de werkstukken van de kinderen te bekijken en ook zal er in iedere groep iets 

te beleven zijn. 
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Wilt u niks missen en bent u nieuwsgierig geworden kom dan op 
dinsdagochtend van 11.30 tot 12.00 uur of op donderdagochtend van 8.30 tot 
9.00 uur. We hopen, tot dan!  
 

Schoonmaakavond 
Elk schooljaar wordt er een avond ingepland om de stoffige lokalen en 

het speelgoed op school op te frissen. De schoonmaakavond die op 19 

februari gepland staat wordt verschoven naar maart. In de 

voorjaarsvakantie wordt er in de school geklust daarom zou het zonde 

zijn als al het schoonmaakwerk voor niets is gedaan. Om het op één 

avond niet te laat te maken, is er gekozen voor twee avonden waarbij 

we de school opsplitsen. Op dinsdagavond 20 maart worden van 19.00 

tot 20.30 uur het midden- en bovenbouw lokaal schoongemaakt. Op 

donderdagavond 22 maart van 19.00 tot 20.30 uur het 

onderbouwlokaal en de gang.  

 
Wij rekenen natuurlijk op zo veel mogelijk ouders die willen of kunnen helpen. Vele handen maken licht 
werk. We kunnen ook vaders en stoere moeders goed gebruiken die bij de ingang van de school en 
boven de lokaalramen het kunststof schoon en spinvrij willen maken. Vanaf 5 maart hangt er een 
intekenlijst op het bord in de hal. Op deze lijst kunt u zich voor één van de twee avonden inschrijven, 
zodat wij weten op wie we kunnen rekenen. Omdat we op school niet genoeg schoonmaakspullen 
hebben is het handig om zelf ook het één en ander mee te nemen.  
 

Agenda 

 
14 februari 
Leerling vrij (Voormalige studiedag) 
STAKING basisonderwijs 
 
21 februari 
Excursie Nationaal Modelspoor museum 
Sneek 
 
24 feb t/m 4 maart 
Voorjaarsvakantie 
 
5 maart 
Start Alles in 1; Thema Kunst 
 
Tot 15 maart 
Aanmelding groep 8 leerling VO- school 
 
20/ 22 maart 
Schoonmaakavond 
 
30 maart  
Goede Vrijdag, leerlingen vrij 

Wist u dat… u vanaf heden onze 

schoolkrant terug kunt vinden in het 

Rabbelrûske? 

In elke uitgave kunt u een bijdrage van 

De Pikeloer verwachten. 

Op deze manier proberen wij bij 

iedereen in de dorpen, De Pikeloer 

onder de aandacht te brengen en 

hopen we nieuwe leerlingen te mogen 

verwelkomen. 

Denkt u aan de vrijwillige ouderbijdrage? 

Heeft u de vrijwillige ouderbijdrage al betaald? 

Van dit bedrag maken we een heleboel leuke 

dingen mogelijk! Denk bijvoorbeeld aan het 

Sinterklaas- en kerstfeest, de Koningspelen en 

de spetterende laatste schooldag. Voor meer 

info kijk op www.obsdepikeloer.nl  

Bedrag per leerling; €20,- op rekeningnr 

NL31RABO0124797369 t.n.v. AC Pikeloer 
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