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

AGENDA 
10 december Activiteitencircuit thema “Geloof” Groep 4 t/m 7 

17 december Schoolverpleegkundige groep 7 

19 december Musical  

20 december Vrijdagsamenwerking op eigen school, 12:00 uur uit. 

21 december t/m 5 januari Kerstvakantie 

6 januari Gearhingdag (studiedag) leerkrachten, leerlingen vrij 

7 januari De eerste schooldag van het nieuwe jaar! 

Noteer deze data alvast in uw agenda! 
 

Schoolschaatsen 
Op 11 december is alweer de laatste schoolschaatsles. We schaatsen dan de Elfstedentocht. De ouders 

die ons gereden hebben en nog zullen rijden; heel hartelijk dank! 

Sinterklaasfeest 
Wat was het een gezellig sinterklaasfeest! Reed chauffeur-Piet 

toch bijna onze school voorbij met die grote vrachtwagen. Dat 

gebeurde gelukkig niet, dus konden we toch nog een mooi feest 

vieren. Alle kinderen, van peuters tot bovenbouw, hadden een 

mooi optreden voor de Sint voorbereid.  Wat had de midden- 

en bovenbouw prachtige surprises gemaakt! Dank u 

Sinterklaasje! 

 

 

Musical op donderdag 19 december 

De voorbereidingen voor de musical zijn in volle gang. We hebben er –nu al- veel plezier in.  
U komt toch ook kijken? Reserveer nu uw kaartjes door op de lijst in de koffiekamer aan te geven met 
hoeveel mensen u komt. De kaartjes kosten €2,50. Dit bedrag gaat naar de AC, die hier weer leuke 
dingen van kan doen voor de kinderen.  
De musical is op donderdag 19 december vanaf 18:45 in Ùs Honk te Britswert.  

 

http://www.obsdepikeloer.nl/


Nieuwsbrief 
december 2019,  
 

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

Vrijdag voor de kerstvakantie 
Vrijdag 20 december is iedereen op de eigen school. Ook de peuters vieren deze kerstochtend met ons 
mee. We starten met een sfeervol kerstontbijt en gaan daarna aan de slag met een knutsel-circuit.  
Om 12:00 uur is iedereen vrij! Komt u uw kind –en zijn/haar knutselwerken- ophalen? Er volgt nog een 
briefje met praktische informatie.   
 

De gezonde school 
Een paar jaar geleden is de Pikeloer gestart met het traject “de Gezonde School”. Door wisselingen 
binnen het team en alle andere activiteiten is de voortzetting van dit traject tijdelijk op een laag pitje 
komen te staan.  
De rust is inmiddels weer teruggekeerd. De leerkrachten en de MR willen daarom dit schooljaar graag 
een (her)start maken, zodat we samen verder kunnen bouwen aan de toekomst van onze school. 
 
Wij kunnen ons voorstellen dat het begrip “Gezonde School” niet voor iedereen duidelijk is.  
In onderstaand stukje staat daarom kort vermeld wat dit traject inhoudt. 
 
Basisscholen die structureel aan gezondheid werken, kunnen het vignet Gezonde School aanvragen en 
zich profileren als Gezonde School. Met een vignet laten wij aan leerlingen, leerkrachten, ouders en 
anderen zien dat wij gezondheid op onze school belangrijk vinden. Bovendien verbinden wij met het 
vignet losse activiteiten in een planmatige en structurele aanpak. Het vignet Gezonde School voor het 
basisonderwijs bestaat uit negen thema’s waar wij certificaten voor kunnen behalen. 

 Fysieke veiligheid 

 Hygiëne 

 Milieu en natuur 

 Relaties en seksualiteit 

 Roken en alcohol 

 Bewegen en sport 

 Voeding 

 Mediawijsheid 

 Welbevinden 
 
Uitgebreide informatie is te vinden op de site https://www.gezondeschoolfryslan.nl/basisonderwijs  
 
 
 
 
 
 

http://www.obsdepikeloer.nl/
https://www.gezondeschoolfryslan.nl/basisonderwijs/fysieke-veiligheid
https://www.gezondeschoolfryslan.nl/basisonderwijs/hygiene
https://www.gezondeschoolfryslan.nl/basisonderwijs/milieu
https://www.gezondeschoolfryslan.nl/basisonderwijs/relaties-en-seksualiteit
https://www.gezondeschoolfryslan.nl/basisonderwijs/roken-en-alcohol
https://www.gezondeschoolfryslan.nl/basisonderwijs/sport-en-bewegen
https://www.gezondeschoolfryslan.nl/basisonderwijs/voeding
https://www.gezondeschoolfryslan.nl/basisonderwijs/mediawijsheid
https://www.gezondeschoolfryslan.nl/basisonderwijs/welbevinden
https://www.gezondeschoolfryslan.nl/basisonderwijs
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Voordat we starten met een van de thema’s, willen we eerst inventariseren welk thema op dit moment 
het beste aansluit bij onze school. Daarom krijgt u binnenkort een mail met een link naar een vragenlijst.  
We willen u vragen om de mail door te lezen en deze lijst in te vullen.  
Met de inbreng van ouders, leerkrachten en kinderen samen, krijgen wij het duidelijkste beeld van onze 
schoolsituatie.  
 
Al vast bedankt voor uw medewerking! 
 
 

Onderwijsontwikkeling 
Voor de zomervakantie hebben we eens goed gekeken naar onze voorraad verbruiksmaterialen en de 
jaarlijkse bestelling van school. Door hier en daar praktische keuzes te maken, hebben we een mooi 
bedrag uit kunnen sparen!  
Van dit geld hebben we mooie nieuwe lesmaterialen kunnen aanschaffen. Hierbij een greep uit de 
nieuwe aanwinsten.  
 
  

 
 

 

 

 

  
 
 
 
 

http://www.obsdepikeloer.nl/

