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

In deze nieuwsbrief is te lezen wat we de afgelopen weken op school hebben 

gedaan. Verder vindt u deze keer een korte vooruitblik voor de activiteiten in 

de maand april.  

 

Nieuws  
Gastles Lucy Gelderblom 

 
 

 

 

 

Wy ha mei de hiele klasse een presintaasje krigen oer’’ Ho net ien de 

kliko!’’ Wy ,Senne en ik, ha it oer it glês hân. 

Wy ha een ûndersyk dien oer wat er net ien’e kliko kin en wat er er wol yn kin. Wy ha dit 

ûndersyk dien en it is slagge. We ha de juffen en masters van de skoalle testen op wat wol 

yn’e glêsbak kin en wat er net yn kin. Se ha de test goed dien, twa van de trije juffen en 

masters ha de test folslein goed makke. It wie een slagge dei en ik hoop dat wy dit faker 

kinne dwaan en dat dat ek wer sa leuk wurdt. 

Groetsjes van Senne De Jong en Anna Lies Bremer 

 

 

Papier en karton 

 

Op 25 maart kwam er een mevrouw van de vereniging ’’ ho net in de 

kliko’’. 

Toen heeft onze klas een gast les gehad over goed afval scheiden en 

over hoe lang het duurt voor dat bijvoorbeeld een kauwgompje 

vergaat, dat vonden wij erg interessant. toen dat klaar was gingen we 

kijken hoe goed we eigenlijk op school afval scheiden, iedereen kreeg 

een werkblad met een ander onderwerp, wij kregen het onderwerp 
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papier en karton. We moesten kijken of er in onze papierbak wel alleen papier of karton zat. We 

kwamen er achter dat we best veel plastic of groenafval in de papierbak zat, ook kwamen we er achter 

dat we veel papier verspilden. Bijvoorbeeld papieren waar van de achterkant gewoon nog te 

gebruiken viel of hele lege papieren. Daar schrokken we toen best wel van. Als actie hadden wij 

bedacht om duidelijk op de prullenbakken te zetten wat er in moet en hopen dat we er meer op gaan 

letten wat je weg gooit. 

Corina, Gerbrich en Anne Rigt 

Himmeljen 
26 Maart zijn we met de kinderen in groepjes door Wiuwert en Britswert geweest om rondslingerend afval op te 

ruimen. Er zijn flink wat vuilniszakken de container ingegaan. Goed gedaan! 

 

Deze week staan de beide himmeljûnen op de planning. Bij deze willen we alle ouders die dinsdag geholpen 

hebben, of a.s. donderdag komen helpen (alvast) bedanken voor hun inzet!  

 

Afsluiting Alles in 1, thema bouwen 
Wat hebben we veel gedaan met het thema bouwen; huizen gebouwd van karton, muurkranten gemaakt over 

speciale bouwwerken, een letterplankje gemaakt, een tentoonstelling van gereedschap gemaakt en zelfs naar 

Spijkerdorp Drachten geweest. Daarnaast mocht de bovenbouw nog komen kijken in het bedrijf Altis. Zij maken 

de basis voor kantoormeubilair en schooltafeltjes.  
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Vooruitblik 
 

Route 8 toets 
Op woensdag 17 april is het weer zover. Groep 8 gaat op deze dag de 

Route 8 toets maken. De schoolkeuze voor volgend jaar is al gemaakt. 

De kinderen weten op welk niveau ze volgend jaar hun lessen gaan 

volgen. Op 17 april mogen ze laten zien wat ze in de afgelopen 8 jaar 

geleerd hebben op de Pikeloer. Om ervoor te zorgen dat groep 8 in 

alle rust achter de computers kunnen werken aan de toets, geeft Juf 

Anneke op deze dag de andere kinderen les in de middenruimte. Juf 

Janneke is bij groep 8 in het lokaal aanwezig.  Wij wensen jullie alvast 

heel veel succes! 

 

Koningspelen   
Op vrijdag 26 april hebben we de koningsspelen. De Onderbouw gaat 

naar Easterwierrum en de Midden- en Bovenbouw naar Mantgum. 

We starten om 8:30 uur en iedereen is weer terug op de eigen school 

om 12:00 uur. ’s Middags zijn de kinderen vrij.  

Alle praktische informatie volgt z.s.m. per mail.  

 

Wildlands 
 

De woensdag na de meivakantie staat onze gewonnen schoolreis op 

het programma. We vertrekken rond 08:30 uur met de bus vanaf 

school en verwachten rond 14:00 uur weer terug te zijn. Overige 

informatie delen we tegen die tijd op klasbord.  

 

Hierbij wensen we iedereen fijne paasdagen en alvast een prettige 

meivakantie! 

 

 
 

 

Agenda 

 
9 en 11 april  
Himmeljûn 19:00 – 20:30 uur. 
 
15 april 
Ouderavond. Inloop 19:30. Start 20:00 
uur. Einde 22:00 uur. 
 
17 april 
Route 8 toets groep 8 
 
19 april 
Goede vrijdag 
 
21, 22 april 
Pasen 
 
26 april 
Koningsspelen OT4 
 

Week 16 
Oudergesprekken op aanvraag 
 
26 april 
Koningsspelen ot4 
 
27 april 
Koningsdag 
 
27 april t/m 5 mei 
Meivakantie 
 
6 mei 
Start Alles-in-1 thema “Planten” 
 
8 mei 
Schoolreis “Wildlands”  
 
30 mei + 31 mei 
Hemelvaartsdag + de vrijdag daarna 
Leerlingen vrij 
 
  


