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Beste ouder(s)/ verzorger(s) van de Pikeloer,  
 
De vakantie is alweer bijna voorbij en het dorpsfeest is nu in volle gang. We hopen dat iedereen een 
fijne vakantie heeft gehad en dat we maandag weer lekker uitgerust van start kunnen gaan! 
 
Aanstaande maandagochtend willen we jullie om 08:30 uur van harte uitnodigen om het nieuwe jaar 
gezamenlijk te starten. Daarna is er tot 08:45 uur de gelegenheid om onder het genot van een kopje 
koffie, thee of limonade even bij te kletsen en de (nieuwe) klas te bekijken. 
 

 
AGENDA 
 
Om alvast in de agenda te zetten: 
 

Ma 26 augustus Eerste schooldag 

Wo 4 september Gouden Weken gesprekken 

Ma 9 september Start Alles-in-1 thema “Milieu en kringloop” 

Di 10/Wo 11 september Verkeersles groep 7/8 over appen op de fiets. 

Wo 2 oktober Start Kinderboekenweek REIS MEE! 

Vr 4 oktober Dierendag 

 
Een datum voor de informatieavond en de zakelijke ouderavond volgt in de nieuwsbrief van september.  
De vakantiedata en vrije dagen zijn inmiddels aangepast op de schoolsite voor het komende schooljaar.  
 
 

Een nieuw OT 
 
Vanaf dit schooljaar behoort onze school tot een nieuw gevormd onderwijsteam, genaamd “OT 
NOORD”. Groen is de nieuwe kleur van OT NOORD. Vandaar ook de nieuwe lay-out van onze 
nieuwsbrief. Aanstaande maandag ontvangt u een mail met aanvullende informatie over OT  NOORD.  
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Gouden weken 
 
Met elkaar, de kinderen, leerkrachten en ouders, gaan we ook dit schooljaar weer werken aan de sfeer, 
groepsvorming en de betrokkenheid ouders-kind-school. 
Een goede sfeer, veiligheid en betrokkenheid zijn de basis om tot leren te komen. De eerste zes weken 
van het nieuwe schooljaar besteden we hier op school extra tijd aan in de vorm van ‘De gouden weken’.  
 
Inmiddels is dit verhaal bij veel ouders bekend. Voor degene die nog niet op de hoogte is geven we 
hierbij nog een korte uitleg over de Gouden weken.  
 
Waarom de eerste zes weken?  
In een nieuwe groepssamenstelling (ook als er een nieuwe leerling bijkomt of wanneer er een leerling 
vertrekt) wordt opnieuw bepaald hoe de verhoudingen onderling in de groep liggen. Dit proces van 
groepsvorming duurt gemiddeld zes weken.  
Deze groepsvorming wordt door de leerkracht op een positieve manier beïnvloed door middel van 
werkvormen die hierop gericht zijn. Daarnaast besteden we uitgebreid aandacht aan de schoolafspraken 
en de omgang met elkaar.  
 
We zijn het afgelopen schooljaar afgesloten met goede afspraken en een gezellige barbecue.  
Een goed begin is het halve werk! Daarom willen we ook graag na de vakantie weten hoe het met uw 
kind(eren) gaat. Dit doen we door middel van de Gouden wekengesprekken. U ontvangt hiervan in de 
komende week een uitnodiging.  
 
Heeft u vragen over de Gouden Weken? Stel ze gerust aan de leerkracht! Wij vertellen u hier graag meer 
over.  
 

 
GVO/HVO 
 
Het komende schooljaar zal er het een en ander veranderen bij HVO. De lessen zullen nu op de 
woensdagochtend van 09:00 uur tot 09:45 uur worden gegeven door W. de Witt. Een nieuwe leerkracht 
waarmee we binnenkort kennis gaan maken.  
Sybrig Martens geeft nog steeds op donderdagmiddag GVO aan groep 3/4/5. Dit doet ze van 12:45 uur 
tot 13:30 uur in het middenbouwlokaal.  
 
 
 

http://www.obsdepikeloer.nl/


Nieuwsbrief 
23 augustus 2019, nummer 1 

 

Labadistendyk 7, 8637 VJ Wiuwert, 058 – 2501717 
www.obsdepikeloer.nl – pikeloer@gearhing.net 

 
 

Groepsindeling en vrijdagsamenwerking 
 
Voor de groepsindeling verwijs ik u naar onze schoolsite. Ook de vrijdagsamenwerking staat hierbij 
vermeld. Deze start meteen komende vrijdag.  
Op 13 september is er geen vrijdagsamenwerking i.v.m. de merke in Easterwierrum. Iedereen gaat dan 
naar zijn eigen school.  
 

Tot slot 
 

 De formulieren voor de 

goudenwekengesprekken, het 

ouderparticipatie- en 

noodformulier worden in de 

eerste schoolweek weer 

meegegeven. 

De vakantie is weer voorbij… 

• Aanstaande maandag starten we 

gezamenlijk. 

• Op de overige dagen worden groep 1, 2 en 3 

vanaf 8:20 uur in de klas welkom geheten 

door juf Jantsje. 

• De groepen 4 t/m 8 spelen buiten tot de bel 

gaat. Vanaf 8:20 zal hierbij door de 

leerkrachten toezicht worden gehouden.  

• Met het oog op “De gezonde school” gaan 

we er dit jaar weer vanuit dat de kinderen 

gezond trakteren. Zie 

www.gezondtrakteren.nl.  

•  Tijdens de kleine pauze spelen alle groepen 

gezamenlijk op het schoolplein.  

• In de middagpauze gaat eerst groep 4 t/m 8 

naar buiten en groep 1 t/m 3 volgt daarna.   

 

Wist u dat: 

Wij met smart wachten op onze 

boekenkast voor De Bieb Op 

School?  

We krijgen dan allemaal nieuwe 

boeken van de bibliotheek!  
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