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

Nei wiken fan drokte, toetswiken en rapportfolio’s folje, kaam de 
foarjiersfakânsje der alwer oan. En wat troffen we it mei it waar! Der wurdt 
wer in protte bûten boarte. Wy fine it moai om te hearren dat der nei 
skoalletiid drok oan hutten bouwd wurdt. Dat der oefene wurdt op skeelers en 
waveboards en it stoepkryt wer tefoarskyn komt. Dat de bern dêr op skoalle 
hûndert út oer fertelle kinne en de i-pads en computers… dy bliuwe middeis ek 
wat langer út.  
Op skoalle hawwe we de pauzetiiden moarns oanpast. Earst groep 6,7,8 en 
dêrnei groep 1 o/m 5. De boppebou hat no plak genôch foar it fuotbaljen en 
hockey en de jongere bern hawwe alle romte foar harren eigen spel. Wy merke 
dat der minder/gjin striid oer regels en ôfspraken is.  Der wurdt foaral wer 
boarte!  

 

Nieuws  
Schooljudo 
Er staat weer schooljudo op de planning tijdens de gymlessen op de vrijdag. Zie 

ook de data in de agenda van deze nieuwsbrief.  

Juf Veronique zal de lessen wederom verzorgen. 
 

Samenwerking dorpsbelang en de Pikeloer 
Met denk aan een aantal meedenkende ouders, weten we op school steeds 

beter aan te sluiten bij onderwerpen die spelen in het dorp. Zo heeft onze school 

contact gehad met dorpsbelang over het project “Ho net yn ‘e kliko!” Dit is een 

burgerinitiatief, gericht op het verminderen van restafval door het beter 

scheiden en weggooien van het afval. Bij dit project horen een aantal leerzame 

activiteiten waar de Pikeloer gebruik van mag maken. 

Op 25 maart krijgen de kinderen van de midden- en bovenbouw een gastles over 

dit onderwerp. Op 26 maart staat de jaarlijkse Himmeldei gepland. ’s Ochtends 

zullen we het dorp in om alles weer netjes te maken. ’s Middags is er voor de 

kinderen een korte voorstelling te zien op school.  
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Alles in 1 
We zijn bezig met het thema “Bouwen”. De groep van juf Jantsje sluit in de laatste drie weken van het project aan 

bij het thema.  

 

 

Het nieuwe rapportfolio 
Een nieuwe vormgeving en een nieuwe werkwijze die past bij het onderwijs van nu. Dat was vorig schooljaar het 

plan dat inmiddels realiteit is geworden. 

Sanne Bax, van de opleiding mediavormgeving Friesepoort te Sneek, heeft het rapportfolio ontworpen onder 

leiding van docent Jenne-Pieter Stiensma. Ze hebben er, samen met Juf Irma, veel tijd in gestoken om het rapport 

klaar te krijgen voor gebruik.  

Wij zijn blij om te horen dat het rapportfolio bij ouders en kinderen tot positieve reacties heeft geleid! 

 

Sanne, namens de Pikeloer nogmaals bedankt voor je inzet!  

 

Vooruitblik 
 

 

Himmeljûn 
Elk schooljaar wordt er een avond ingepland om de stoffige lokalen en het speelgoed op school op te frissen. De 
schoonmaakavond staat dit schooljaar gepland op 9 en 11 april. Om het op één avond niet te laat te maken, is er 
gekozen voor twee avonden waarbij we de taken weer opsplitsen. 
 

Wij rekenen natuurlijk op zoveel mogelijk ouders die willen/kunnen 
helpen. Vele handen maken licht werk. We kunnen ook vaders en stoere 
moeders goed gebruiken die bij de ingang van de school en boven de 
lokaalramen het kunststof schoon en spinvrij willen maken. Binnenkort 
hangt er weer een intekenlijst op het bord in de hal. Op deze lijst kunt u 
zich voor één van de beide avonden inschrijven, zodat wij weten op wie 
we kunnen rekenen. Omdat we op school niet genoeg 
schoonmaakspullen voor iedereen hebben, is het handig om zelf ook het 
één en ander mee te nemen. Alvast bedankt voor alle hulp!  
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Agenda 

 
8, 22 maart (12 april o.v.b.) 
Judoles 
 
Tot 14 maart 
Aanmelding groep 8 leerling VO- school 
 
25 maart 
Gastles “Ho net yn de Kliko” 
 
26 maart 
Himmeldei 
 
27 maart 
Spijkerdorp groep 4 t/m 8 
(activiteit Alles in 1) 
 
9 en 11 april 
Himmeljûn 19:00 – 20:30 uur 
 
19 april 
Goede vrijdag 
 
 
26 april 
Koningsspelen OT4 
 
 
 
 

Wist u dat…  

• De 6 samenwerkende scholen 

van ons onderwijsteam de 

koningsspelen gezamenlijk 

organiseren?  

• Dit doen we niet op 12 april, 

maar op 26 april. Zo gaan we 

lekker sportief de vakantie in! 

 

 

 

 

 

Even delen 

Juf Anneke heeft een schoolreis gewonnen voor 

alle kinderen van de Pikeloer! 

 

Meer hierover leest u in de volgende nieuwsbrief. 

 

 

 

 


