Nieuwsbrief
September 2020

Beste ouders/verzorgers,
Voor u ligt alweer de tweede nieuwsbrief van dit schooljaar. We zijn dit jaar goed en positief van start
gegaan met de Gouden Weken, waarin we veel aandacht hebben besteed aan het omgaan met elkaar,
het creëren en behouden van een gezellige klas en welke afspraken daarvoor nodig zijn. Op Klasbord
heeft u verschillende foto’s voorbij zien komen van de diverse (groeps)activiteiten die we hebben
gedaan.
Om met de kinderen te spreken hoe we met elkaar omgaan, staat iedere week een stelling centraal. We
zijn begonnen met de stelling ‘Wat jij niet leuk vindt, doe je ook niet bij een ander’, de stellingen die
daarop volgden waren: ‘Als iemand hulp nodig heeft, dan help ik’ en ‘Wij zorgen goed voor onze
spullen’. Volgende week hebben we het over: ‘Wij ruimen alles wat we gebruiken ook weer op.’ Het is
mooi om te ervaren hoe de kinderen over deze zaken denken en er met elkaar over praten.
Naast een goede start met de kinderen, staat tijdens de Gouden Weken ook de goede start met de
ouders centraal. Wij vonden het fijn om jullie weer in real-life gesproken en gezien te hebben.
Team te Pikeloer

Agenda september en oktober
1 september
9 september
14 t/m 25 september
23 september
28 september
29, 30 september, 1
oktober
30 september
1 oktober
7 oktober
12 t/m 16 oktober

Groepsinformatieavond
Afsluiting Gouden Weken: De Grote Keizer (zie verderop voor meer info)
Cito’s groep 5 t/m 8 (inhaal van voor de zomervakantie)
Start verkoop Kinderpostzegels
Studiedag Team, leerlingen vrij
Oudergesprekken leerlingen groep 4 t/m 8 n.a.v. de Citotoetsen
Start Kinderboekenweek ‘En toen?’
Voorstelling De Frets, Mantgum
Nieuwsbrief
Herfstvakantie

Noteer deze data alvast in uw agenda!
Gewijzigde data
Het schoolreisje van juni 2021 stond gepland op vrijdag 4 juni. Na overleg met de andere twee scholen,
is besloten het reisje te verplaatsen naar woensdag 26 mei 2021. Op die dag gaan alle groepen van De
Pikeloer, De Fôlefinne en Dûbelspan op schoolreis. Echter, de kleuters gaan naar een andere locatie dan
de kinderen van groep 3 t/m 8. Overige informatie volgt te zijner tijd.
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Vrijdagsamenwerking
Iedere vrijdag gaan de kinderen van De Pikeloer, De Fôlefinne en Dûbelspan samen naar school. Voor
groep 3 t/m 6 houdt dat in dat ze die dag niet op de Pikeloer zijn. Om te weten welke leerkracht voor
welke groep staat en hoe hij/zij te bereiken is, plaatsen we hierbij een overzicht met de benodigde
informatie.
Groep Locatie
1-2
Boazum
1-2

Wiuwert

1-2-3

Easterwierrum

4

Easterwierrum

5-6

Boazum

7-8

Wiuwert

Leerkracht
Gea Zwaagstra
Eigen leerkracht en locatie 1-2
Jantsje Kirkenier
Eigen leerkracht en locatie 1-2
Wilma Zwart
Eigen leerkracht en locatie 1-2 + groep
3 van de samenwerking
Willem Zijlstra
Geeske Bouma / Marye de Vries (i.v.m.
zwangerschapsverlof Geeske)
Marja Grunstra (Ondersteunende
leerkracht v.a. 11:00 uur)
Anneke Feenstra
Marja Grunstra (Ondersteunende
leerkracht tot 11:00 uur)

Contactgegevens
gea.zwaagstra@gearhing.net
Tel. school: 0515 - 521800
jantsje.kirkenier@gearhing.net
Tel. school: 058 - 2501717
wilma.zwart@gearhing.net
Tel. school: 058 - 2501737
willem.zijlstra@gearhing.net
Tel. school: 058 - 2501737
geeske.bouma@gearhing.net
marye.de.vries@gearhing.net
marja.grunstra@gearhing.net
Tel. school: 0515 - 521800
anneke.feenstra@gearhing.net
marja.grunstra@gearhing.net
Tel. school: 058 - 2501717

Update Streekschool Wiuwert-Britswert,
Easterwierrum en Boazum
Beste ouders,
Sinds november vorig jaar is de werkgroep ‘Streekschool Wiuwert-Britswert, Easterwierrum en Boazum’
vanuit de drie scholen en de dorpen in gesprek met elkaar en met de gemeente. Onderzocht wordt wat
de mogelijkheden zijn om intensief samen te werken in de vorming van een centrale streekschool. Wij
willen u kort informeren over de situatie zoals die op dit moment is.
Na de gesprekken met de wethouders en de gemeentelijke ambtenaar voor huisvesting vorig jaar, zijn
wij in afwachting van onze status in het integrale huisvestingsplan (IHP) van de gemeente. Helaas wordt
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de publicatie van dit IHP telkens uitgesteld. Eerst omdat de plannen binnen de gemeente intern
vertraging opliepen (vertrek wethouders van Gendt en Offinga) en later vanwege de ‘Coronaomstandigheden’. De exacte datum van het verschijnen van het IHP is bij ons niet bekend.
De situatie op de scholen voor wat betreft de leerlingenaantallen is wisselend. We zijn blij dat we de
school in Wiuwert dit jaar open hebben kunnen houden. De prognose voor wat betreft het
leerlingenaantal in Wiuwert is goed. We denken dat we daar in de komende jaren mooi boven de
opheffingsnorm van 23 leerlingen kunnen blijven uitkomen.
Ook op Dûbelspan in Boazum zien we dat het leerlingenaantal stabiel blijft. Hier zijn we zelfs zeer
verheugd dat Kids First in het ‘Krobbehonk’ niet alleen peuters, maar ook BSO en een eigen
kinderdagverblijf realiseert. Dit doet Kids First op initiatief van een groep ouders die zich daar vanuit de
peuteropvang sterk voor gemaakt heeft. We willen benadrukken dat deze BSO en het kinderdagverblijf
mede bedoeld zijn voor kinderen uit de omringende dorpen (o.a. Wiuwert-Britswert en Easterwierrum).
De leerlingenprognoses in Easterwierrum hebben onze aandacht. Op dit moment zitten er voor nu zeker
voldoende leerlingen op school. We vragen ouders en het dorp om samen te werken om er voor te
zorgen dat de kinderen in Easterwierrum werkelijk naar onze school ‘de Fôlefinne’ toe blijven gaan. We
willen aangeven dat we de school uiteraard zo lang mogelijk open willen houden om ook samen met de
andere dorpen de streekschool in te stappen. Maar daar is wel inspanning voor nodig.
U begrijpt dus dat we achter de schermen volop bezig zijn om zo mogelijk een streekschool te
realiseren. Gezien de omstandigheden is het een project waar een lange adem voor nodig is. Daarom is
het belangrijk dat we intensief blijven samenwerken binnen de oudergeledingen en de dorpen. Het
scenario dat we samen een streekschool kunnen neerzetten is voor de kinderen en de dorpen in de
toekomst het beste perspectief voor samenhang, goed onderwijs en leefbaarheid in onze streek van
Súdwest-Fryslân.
Namens de drie scholen,
de directeur,
Arnold Oosterdijk

Pinda’s
Op onze school hebben we een leerling met een ernstige pindaallergie. Omdat we groepsoverstijgend werken, zitten we niet altijd in
het ‘eigen’ lokaal. We willen alle leerlingen (via hun ouders) dan ook
dringend vragen om geen boterhammen met pindakaas mee te nemen
naar school. Alvast hartelijk dank!
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Alternatief schoolreisje: Afsluiting Gouden Weken
Beste ouders,
De afgelopen weken stonden in het teken van de Gouden Weken.
We hebben school breed aandacht besteed aan:
• het omgaan met elkaar
• hoe houden we een gezellige klas
• wat wil ik dit jaar leren
• welke afspraken hebben we hiervoor nodig
Om dit fijne begin van het schooljaar met elkaar te vieren, hebben we voor woensdag 9 september een
alternatief schoolreisje gepland. We gaan met z’n allen naar de Grote Keizer in Leeuwarden. Dit is een
indoor en outdoor springparadijs.
Vertrek/rijden
We vertrekken ’s morgens om 9.30 uur vanaf school en zijn ongeveer 14.00 uur weer terug. Het schema
van halen en brengen vinden jullie hieronder. De ouders die halen en brengen mogen niet blijven en we
vragen hen ook een mondkapje te dragen in de auto. Deze zijn beschikbaar op school.
Eten
Voor we ’s morgens weggaan, eten we eerst nog fruit op school. Dit nemen de kinderen zelf mee. In de
Grote Keizer is er voor de kinderen onbeperkt ranja aanwezig, gaan we met elkaar friet eten en daarna
een ijsje. Lust jullie kind geen friet dan mag hij/zij eigen lunch meenemen.
Kosten
De kosten worden gedeeld door de AC (uit de eigen bijdrage pot) en de ouders. De AC betaalt € 2,50
euro. We vragen jullie de kinderen de komende week € 5,00 euro mee te geven.
Zijn er nog onduidelijkheden of vragen, mail dan gerust.
Mede namens het team en de activiteitencommissie,
Met vriendelijke groet,
Jantsje
jantsje.kirkenier@gearhing.net
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Rijder
Stefan (3)
Paula (5)
Machiel (3)
Djoeke (4)
Antsje (4)
Vanessa (4)
Juf Anneke (3)
Juf Sita (3)
Andreas (3)
Marije (3)

Brengen / halen
Brengen en halen
Brengen en halen
Brengen en halen
Brengen en halen
Brengen en halen
Brengen en halen
Brengen en halen
Brengen en halen
Brengen
Halen

Kinderen
Fymke, Berber,Pieter
Delano, Teije, Dustin, Jacob
Age, Teun, Janna
Gerbrig, Froukje, Mahna, Mohamed
Wybe, Geert, Janne-Marije, Imre
Elin, Yenthe, Ymkje,
Simon, Jelmer, Kiano
Noëlle, Hidde
Senne, Anna, Tjalling
Senne, Anna, Tjalling

Oproepen om te rijden
Allereerst bedankt voor de grote aanmelding van ouders die volgende week willen rijden van en naar de
Grote Keizer in Leeuwarden! Super, fijn dat we onze alternatieve schoolreis op deze manier doorgang
kunnen laten vinden.
Op donderdag 1 oktober gaan we naar de voorstelling van de Frets in Mantgum (onder voorbehoud).
Om 11:00 uur gaat de onderbouw ernaartoe en om 13:00 uur de bovenbouw. Voor deze voorstelling
hebben we nog ouders nodig die de kinderen zouden willen brengen en ophalen. Wanneer je wilt rijden
naar één van de voorstellingen, dan horen wij het graag!
In november en december gaan de groepen 6, 7 en 8 weer schoolschaatsen! We zijn vroeg, maar willen
bij deze alvast vragen of er al ouders beschikbaar zijn om te rijden. Het gaat om vijf
woensdagochtenden: 11, 18 en 25 november en 2 en 9 december. Voor het schaatsen moeten we om
9:00 uur in de Elfstedenhal zijn, dus vertrekken we die ochtenden om 8:30 uur. We rijden om 10:00 uur
weer terug naar school. Wanneer je één of meerdere keren wilt rijden, dan horen wij het graag!
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Ontwikkeling Kinderdagopvang (KDV) van 0 tot 4 jaar
‘It sil heve’

Beste (aanstaande) ouders,
Kort geleden heeft Kinderopvang Kids First COP groep al laten weten dat zij
het voornemen hebben om een kinderdagverblijf in Boazum te starten.
Inmiddels kunnen wij jullie vertellen dat de voorbereidingen in volle gang
zijn.
In het Krobbehonk is de verbouwing van start gegaan en neemt al serieuze
vormen aan. De wanden zijn verplaatst, de slaapkamer gebouwd en de
verschoningsruimte is al functioneel.
De inspectie van de GGD is reeds geweest en zij waren
positief over de ruimte en de ontwikkelingen. De
locaties voldoet aan alle eisen van de wet
kinderopvang en wordt opgenomen in het landelijk
register. Er wordt hard gewerkt om op 1 oktober de deuren te kunnen openen.
We houden jullie op de hoogte!
Bedankt namens de werkgroep KDV Boazum
Meer weten?
Voor aanmeldingen en informatie kunnen jullie terecht op de website van Kids First, www.kidsfirst.nl of
bij de afdeling planning, planningfriesland@kidsfirst.nl / tel.nr. 088-0350440.
We hebben een rekentool op de website staan waar je een eventuele indicatieberekening kunt maken
van de netto kosten.
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