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

 
Grizel… Grizel… 
Wat ha we de oktobermoanne grizelich iepene! Ôfrûne moandei kaam der in 
heks lâns op har biezem, dy’t by ús de berneboekewike iepene. Dit jier is it tema 
‘Gruwelijk eng’. De skoalle is omtovere yn it tema, ha jo de prachtige enge 
grizelhoeke al sjoen? Om fan te trjiljen!  
As hichtepunt ha we juster mei de hiele skoalle nei it Fries Scheepvaartmuseum 
west foar in super spannende rûnlieding. 
Yn dizze nijsbrief lêze jo wat der de kommende moanne op de plenning stiet en 
allegear oare nuttige ynformaasje. 

 

Nieuws uit school 
Klasbord 
Zoals jullie hebben gezien staat Klasbord weer vol leuke nieuwtjes en 
belevenissen. Prachtige foto’s van de start van de Kinderboekenweek en het 
Thema ‘Europa’ waar we de afgelopen weken mee bezig zijn geweest. 
Ook tijdens de vrijdagsamenwerking worden berichten gepost. 
Op de algemene ‘Pikeloer’ pagina worden handige weetjes geplaatst, vergeet 
dus niet om u voor deze pagina aan te melden. 
 
Mocht u nog niet aangemeld zijn voor de nieuwe groep(en) van uw kind(eren) 
zie de codes hieronder: 

 
CODES 

Pikeloer pagina  -  GZK-D48 

Groep 1/2/3       -  S3C- 5EV  

Groep 4/5           -  EX8- F4Y 

Groep 6/7/8       -  8AV- JTY 

CODES Vrijdagsamenwerking 

Groep 3/4     - 3ZP- BZ2 

Groep 5/6      - VNT- GK8 

Groep 7/8      - 324- DB2 
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Leesouders oproep! 
Nu iedereen de activiteitenlijst heeft ingeleverd is gekeken hoeveel ouders zich hebben 
aangemeld om te begeleiden tijdens ‘Estafette lezen’. Op dit moment zijn er nog niet 
genoeg hulpouders gevonden om te kunnen starten. We zijn hard op zoek naar meer 
vrijwilligers om deze lessen op de juiste manier aan te bieden. Doordat we in deze les 
met veel niveauverschillen werken is goede begeleiding erg belangrijk en daar hebben 
we jullie bij nodig.  
Mochten er nog vaders, moeders of een pake of beppe zijn die het leuk lijkt om een 
groepje te begeleiden dan horen wij dit graag. Ook als dit maar één keer in de week is 
of voor een bepaalde periode is dat prima. De leeslessen worden gegeven op dinsdag 
en woensdagochtend van 8.30 tot 9.00 uur. Wij zijn jullie erg dankbaar voor jullie 
inzet!  

 

 

Vooruitblik  
Gym 
A.s. vrijdag beginnen de eerste gymlessen in de gymzaal. De bus brengt de kinderen van Boazum, Easterwierrum 
of Wiuwert naar de sporthal in Mantgum. Juiste sportkleding en sportschoenen moeten vrijdag meegegeven 
worden. Gymmen op blote voeten kan erg onhandig of juist gevaarlijk zijn! 

  

Media Masters 
In november doet de bovenbouw van de Pikeloer mee aan de Media Masters game. 
Dit is een game waarin de leerlingen spelenderwijs kennis maken met de kansen en gevaren van (digitale) media. 
Dit spel is een onderdeel van de jaarlijkse ‘Week van de Mediawijsheid’ die 17 t/m 24 november plaatsvindt.  
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Afsluiting ‘Thema Europa’ 
 

De afgelopen weken zijn alle groepen bezig geweest met het thema 
‘Europa’. U heeft op klasbord en bij het binnenwandelen van de school 
misschien al een aantal onderdelen uit dit project mogen bewonderen, 
maar er is nog veel meer. Tijdens de zakelijke ouderavond op 17 
oktober is er een tentoonstelling over Europa. Voor dat de zakelijke 
ouderavond begint en in de pauze is er tijd om de prachtige werken van 
de kinderen te bekijken. Mocht u die avond niet in de gelegenheid zijn 
om de tentoonstelling te bekijken dan kan dit ook op woensdagochtend 
van kwart over 8 tot kwart voor 9. De kinderen geven u graag een 
rondleiding. Aan het eind van de ochtend krijgen alle kinderen de 
gemaakte werken mee naar huis.  
   

 

Zakelijke ouderavond 
Dinsdagavond 17 oktober vindt de jaarlijkse zakelijke ouderavond 

plaats. Na het officiële gedeelte is de werkgroep continurooster aan 

het woord. Dit gedeelte zal een vervolg zijn op de eerdere 

ouderavond omtrent dit onderwerp. Vragen zullen beantwoord 

worden, conclusies worden gedeeld en het vervolgtraject zal 

uitgelegd worden.  

 

De agenda voor deze avond ontvangt u uiterlijk een week van te voren. Houd dus dinsdagavond 17 

oktober vrij in de agenda. Uw aanwezigheid is ontzettend belangrijk.  

 

Alleen vooraf ingebrachte punten kunnen op deze avond besproken worden. Heeft u een punt wat 

besproken moet worden, laat dit dan z.s.m. weten aan de oudergeleding van de MR zo dat dit 

vraagstuk voorbereid kan worden. (Linda Mourits of Tineke Bremer) We starten om half 8 en de 

avond eindigt om half 10. 

 

 
 
 

 

Agenda 

 
 
6 oktober 
Eerste gymles in de zaal 

 
17 oktober 
Zakelijke ouderavond 
Start 19.30 uur 

 
23 oktober t/m 27 oktober 
Herfstvakantie 

 
30 oktober t/m 20 december 
Thema Middeleeuwen 
 
11 november 
Sint Maarten 

 
13 t/m 17 november 
Oudergesprekken op aanvraag 
 
15 november 
Start schaatslessen groep 6/7/8 
 

22 november 

Studiedag leerkrachten 
Leerlingen vrij 


