Nieuwsbrief
oktober 2019,

Voor u ligt de nieuwsbrief van oktober. Wij wensen u veel leesplezier!

AGENDA
Wo 2 oktober
Vr 4 oktober
Wo 9 oktober
Wo 16 oktober
19 t/m 27 oktober
Ma 28 oktober
Do 31 oktober
Do 7 november
Ma 11 november
Wo 13 november
Za 16 november
Wo 20, 27 nov. 4 dec.
Do 5 december

Start Kinderboekenweek
Dierendag
Info avond en boekenmarkt
Informatie bijeenkomst ‘Krimp en leerlingaantallen’.
Herfstvakantie
Start Alles in 1 thema 2 “Geloof”
Zakelijke ouderavond
Nationaal schoolontbijt
Sint Maarten
Schoolschaatsen les 1, groep 6/7
Landelijke intocht Sinterklaas
Schoolschaatsen les 2, 3 en 4, groep 6/7
Sinterklaasfeest op de Pikeloer

Noteer deze data alvast in uw agenda!

De Bieb op School
U heeft het misschien al gezien of gehoord. We zijn inmiddels gestart met De Bieb Op School. Een
project met allemaal nieuwe boeken, afkomstig van de bibliotheek.
In de onderbouwgroep hebben we hiervoor een speciale prentenboekenbak. In de midden- en
bovenbouw staan boekenkasten voor de leesboeken en in de gang hebben we een themaboekenkast
waar we de boeken van het actuele thema in bewaren. Hier staan, naast prentenboeken en leesboeken,
ook informatieve boeken in. Deze kunnen we gebruiken ter ondersteuning van onze themaopdrachten
en bij de verwerking van lessen en werkstukken.
Onze leesconsulente Marije houdt de collectie up to date en geeft de leerkrachten en kinderen tips om
het lezen te stimuleren.
Er staat ook voor de komende week het een en ander op het programma i.v.m. de Kinderboekenweek.
We houden u op de hoogte via klasbord.

Boekenmarkt/informatieavond
Vanwege de nieuwe boeken is er nu geen plaats meer over voor de oude boeken. Daarom houden we
aanstaande woensdag een boekenmarkt op school. Van 16:00 tot 18:00 kun je hier boeken kopen tegen
een klein prijsje. Ouders, kinderen en andere belangstellenden zijn van harte welkom!
Labadistendyk 7, 8637 VJ Wiuwert, 058 – 2501717
www.obsdepikeloer.nl – pikeloer@gearhing.net

Nieuwsbrief
oktober 2019,

’s Avonds staat van 19:00 tot 20:00 uur de informatieavond gepland. Dan is er tussen de
informatierondes in de klassen eventueel nog gelegenheid voor ouders om boeken te kopen. De
opbrengst gaat naar onze AC pot. De boeken die na deze avond overblijven gaan naar de kringloop.
Praktische info over de informatieavond ontvangt u via een aparte mail.

Informatieavond “krimp en leerlingenaantallen”
Hierover heeft u inmiddels een mail ontvangen. Ouders en andere belangstellenden zijn van harte
welkom op deze avond. Voor vragen voorafgaand aan deze bijeenkomst kunt u terecht bij de directie.

Alles in 1
Milieu en kringloop is het thema waar tot de herfstvakantie aan gewerkt wordt. Een populair item in de
media en de dagelijkse gang van zaken op dit moment. In het Rabbelrûske kunt u binnenkort vast meer
lezen over wat onze leerlingen te weten zijn gekomen!
Het komende thema is “Geloof”. Heeft u nog leuke ideeën of materiaal voor de themahoek? Laat het
ons dan weten!

Schoolschaatsen voor groep 6 en 7
Woensdag 13 november mogen de groepen 6 en 7 weer naar de ijshal voor schaatsles. We vertrekken
om 8:30 uur richting IJshal en zijn ca. 10:00 uur weer op school.
Dit zijn de schaatstijden:
Dag
Woensdag
Tijd
9:00 – 9:45
Data
13,20,27 november 4,11 december
Het is verplicht om een muts en handschoenen te dragen op de ijsbaan. Schaatsen kunnen eventueel
ook gehuurd worden. Ouders die rijden mogen tijdens de lessen op de buitenbaan schaatsen. Op
Klasbord staat al een overzicht van welke ouders op welke datum rijden.

Blij-dat-ik-glij- abonnement
Omdat we schoolschaatsen, kunnen alle kinderen van onze school een voordelig schaatsabonnement
aanschaffen. De kinderen hebben hiervoor een aanmeldbrief meegekregen. Als u deze inlevert op
school, met daarin het abonnementsgeld, dan halen wij de abonnementen op als we gaan
schoolschaatsen. Wilt u al die tijd gaan schaatsen, bijvoorbeeld in de herfstvakantie, neem dan even
contact op met juf Anneke. Zij spreekt dan met de betreffende ouder (en de ijshal) af, dat zij bij een
eerste bezoek de abonnementen kunnen afhalen.
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