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Beste ouders/verzorgers,
We gaan alweer richting het einde van het schooljaar, al zou je dat gezien het weer niet echt zeggen.
Deze maand komt de (op een na laatste) nieuwsbrief een weekje eerder dan op de planning stond. Er
kwamen wat vragen binnen over welke activiteiten dit jaar nog doorgaan en daar geven we middels
deze brief graag antwoord op. We blikken met jullie vooruit op de tijd tot aan de zomervakantie, waar
we nog een paar mooie weken van gaan maken!
In de (op een na) laatste schoolweek volgt de laatste nieuwsbrief. Hierin nemen we jullie mee in de
plannen voor het volgende schooljaar. Denk daarbij aan de vrije dagen, het schoolteam en meer
informatie over de fusie.
Team de Pikeloer

Agenda
31 mei
7 – 18 juni

9 juni
16 juni
21 juni
22, 23, 24 juni
7 juli
8 juli
September

De Gearhing scholingsmiddag voor het team is geannuleerd.
De leerlingen gaan dus gewoon tot 14:00 uur naar school.
Citoweken.
Enkele groepen beginnen een weekje eerder. Ook de DMT’s (leestoetsen) worden
vanaf nu al afgenomen.
De grote OT-Noord sportdag is geannuleerd.
Hiervoor organiseren wij op school een alternatief in de laatste schoolweek.
Studiemiddag team.
Leerlingen gaan tot 12:00 uur naar school en zijn dus ’s middags vrij.
Studiedag team.
Leerlingen zijn vrij.
Oudergesprekken.
Feest(mid)dag op het plein (alternatief voor het schoolreisje, nadere info volgt)
Afscheid groep 8 Pikeloer (nadere info volgt)
Laatste schooldag (ochtend): Sportdag.
Leerlingen gaan tot 12:00 uur naar school en gaan dus vroeg de vakantie in!
Schoolreisje met de leerlingen van de Fôlefinne en Dûbelspan.

Noteer deze data alvast in de agenda!
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Schoolreisje
In de agenda van de vorige nieuwsbrief stond het schoolreisje voor vandaag (26 mei) onder voorbehoud
ingepland. We hadden erbij gezet dat dit waarschijnlijk niet doorgaan, maar dat meer informatie zou
volgen. Wij hebben hierover vervolgens niets meer gecommuniceerd, waardoor we van enkele ouders
vragen kregen over het al dan niet doorgaan van het reisje. Bij deze onze excuses over het ontbreken
van de communicatie hierover. Uiteraard zoeken we naar een alternatief voor een leuke dag met de
kinderen.
Wat we jullie wel kunnen laten weten, is dat we in de laatste schoolweek, op woensdag 7 juli, een
feestelijke (mid)dag gaan organiseren op het plein. Hoe deze dag eruit gaat zien, horen jullie nog.

Afscheid groep 8
In de laatste schoolweek, op woensdag 7 juli, wordt het afscheid van groep 8 georganiseerd. Nadere
informatie volgt.
Zoals we dat gewend zijn, is er ook ieder jaar een afscheid van de groep 8 leerlingen van de Pikeloer,
Dûbelspan en de Fôlefinne tezamen. Daarom zijn de juffen van de drie scholen bezig een gezamenlijk
afscheid voor te bereiden. De kinderen hebben toch een groot deel van het schooljaar samen in de klas
gezeten tijdens de vrijdagsamenwerking. Wanneer hierover meer bekend is, worden de leerlingen van
groep 8 en hun ouders op de hoogte gesteld.

Vrijdagsamenwerking
In overleg met de teams van andere beide scholen is besloten de vrijdagsamenwerking dit schooljaar
helaas niet meer op te starten. Het gaat nog om zes vrijdagen. We vinden het toch een risico om de
kinderen van de drie dorpen voor die paar keer te mengen. Daarnaast is het zo dat wanneer kinderen na
een lange tijd weer bij elkaar in de klas komen, de klas zich opnieuw moet ‘vormen’. Dit kost tijd en
energie en we vragen ons af of dat het waard is voor de laatste paar weken. We willen de kostbare
onderwijstijd graag zo effectief mogelijk inzetten. We kijken ernaar uit om na de zomervakantie weer
samen te kunnen werken!

Oudergesprekken
Op 22, 23 en 24 juni staan de oudergesprekken weer op de planning. Via Klasbord kunnen jullie je in de
week ervoor, van 17 t/m 21 juni, weer inschrijven voor de gesprekken. We gaan er eerst vanuit dat ze
online worden gevoerd. Mochten de maatregelen het toelaten, dan nodigen we jullie uit op school.
Hierover volgt t.z.t. bericht.
De uitslag van de Route 8 eindtoetsen zijn binnen. Juf Janneke neemt binnenkort contact op met de
ouders van de leerlingen van groep 8.
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Gezonde school
Na de zomervakantie gaan we ermee aan de slag! Het worden van een
gezonde school op het gebied van Relaties & Seksualiteit. De
subsidieaanvraag is rond en het programma wat we daarvoor kunnen
gaan volgen ook. Een greep uit de activiteiten: Focusgroep met
ouders, trainingen voor het team, een ouderbijeenkomst,
projectbegeleiding en een theatervoorstelling voor iedere groep. We
plannen de activiteiten van september tot en met december en we houden jullie op de hoogte.

Praktijkondersteuner Jeugd - SWF
Bericht van de gemeente:
Zit je niet lekker in je vel, heb je stress of voel je je eenzaam omdat je je vrienden nu weinig ziet? Of heb
je verdriet over de scheiding van je ouders. Blijf er niet mee rondlopen…..praat erover.
Bij steeds meer huisartspraktijken in Súdwest-Fryslân kun je hiermee terecht bij een
Praktijkondersteuner Jeugd. Je kunt vaak al binnen twee weken bij ze terecht.
Ben jij benieuwd waarvoor je bij ze terecht hoe ze te werk gaan? Bekijk dan het filmpje op ons YouTube
kanaal: https://youtu.be/OdhsC8y8WmE
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