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Voor u ligt alweer de nieuwsbrief van maart. De vakantie ligt alweer achter ons en in deze nieuwsbrief 
staan weer veel leuke uitjes en activiteiten op het programma. Waar nodig, verder toegelicht in de 
nieuwsbrief. Juf Sita is vanaf 11 maart op de woensdag bij ons op school voor de loco taken. In de 
volgende nieuwsbrief meer over onze nieuwe juf/collega. We wensen u weer veel leesplezier! 
 

AGENDA 
03-03 09:30-10:30 Theatervoorstelling groep 4,5,6 

09-03  Midden- en bovenbouwgroep starten met A-I-1 thema ‘Moderne 
geschiedenis’ 

18-03  Open dag op de Pikeloer voor nieuwe ouders 

19-03 10:00 – 10:45 Voorstelling groep 1,2,3 ‘Bang Mannetje’ 

21-03 Tijden volgen 
nog 

Schoolvolleybaltoernooi Sneek 

25-03  De grote rekendag 

26-03  Voorstelling groep 6/7. ‘De reis van de man die naar de andere kant van 
de oceaan wilde vliegen’ 

02-04 11:00 gr. 5,6,7 
13:00 gr. 1,2,3,4 

Voorstelling “Frets” 

10-04  Goede vrijdag 

13-04  Tweede Paasdag 

24-04  Koningsspelen 

 
Noteer deze data alvast in uw agenda 
 

Voorstelling Ali Baba en de 40 rovers. 
Vandaag zijn groep 4, 5 en 6 naar de moderne versie van dit bovenstaande sprookje geweest. Het verhaal ging 
niet over Ali Baba, maar over Ali B! En de 40 rovers waren een gevaarlijke motorbende. De grot was een 
elektriciteitshokje dat zijn deurtjes opendeed als de kinderen “Sesam open u” riepen!  In dit hokje zat een 
geheime doorgang naar een verborgen schat….. 
Aan het eind van de voorstelling kregen de kinderen de tip om ook thuis eens rond te kijken naar zulke 
elektriciteitshokjes. Je weet maar nooit wat er gebeurt als je dan ‘Sesam open u’ roept. ;)   

 

Alles in 1: Moderne geschiedenis. 
De wereld verandert. Soms supersnel en dan hebben we een revolutie. De laatste twee, drie eeuwen waren er 
nogal wat revoluties. In Frankrijk en Rusland bijvoorbeeld, waar gewone mensen in opstand kwamen. Ook grote 
uitvindingen veranderden de wereld. Denk maar aan de stoommachine en de auto. Nu leven we middenin de 
digitale revolutie, die begon met de computer. Ja, de wereld verandert waar we bij staan. Met dit mooie 
geschiedenisproject zijn we weer helemaal bij de tijd. 
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De komende weken werkt groep 5/6/7 aan dit thema .  
Groep 7 krijgt de komende weken dus ook weer huiswerk mee van de infoteksten en de racelees woorden. 
 

Open dag 18 maart 
Het stond al in de krant en inmiddels ook op de schoolsite. Op 18 maart gaan de deuren van onze school open 
voor nieuwe belangstellende ouders. Sita is aanwezig om een rondleiding te geven en  ze is beschikbaar voor 
vragen.  
In de klassen wordt er gewoon door de leerkrachten en kinderen gewerkt volgens het dagelijkse lesprogramma.  
Ouders van onze schoolkinderen worden binnenkort uitgenodigd voor een kijkdag op school. Deze dag is dus niet 
tegelijkertijd met de open dag! We vragen u nadere informatie af te wachten.  
 

Schoolvolleybal 
In de midden- en bovenbouwgroep werd enthousiast gereageerd op het meedoen aan schoolvolleybal. Daarom 
hebben we ons opgegeven voor het schoolvolleybaltoernooi in Sneek op 21 maart. Een team bestaat uit minimaal 
4 deelnemers.  
 
Zodra er meer bekend is over de aanvangstijd en het speelschema, plaatsen we een bericht op klasbord.  
Het vervoer van en naar de sporthal is voor betreffende kinderen op eigen gelegenheid (carpoolen is altijd een 
goed idee). Verder zijn we nog op zoek naar ouders die willen helpen met coachen/aanmoedigen. Voor vragen 
kunt u terecht bij juf Janneke. Zij is ook op het toernooi aanwezig.  
 

De grote rekendag 2020 
 
Op 25 maart vindt landelijk de grote rekendag plaats. Ook de Pikeloer doet dit jaar mee! De hele dag doen we in 
projectvorm verschillende rekenopdrachten in en om school. Het thema van dit jaar is:  
 

De Getallenfabriek 

Hoe maak je eigenlijk getallen? 

We hebben maar 10 cijfers (0 t/m 9), maar daarmee kunnen we verder tellen dan het aantal 

atomen in het heelal… 

De leerlingen onderzoeken op hun eigen niveau  wat getallen zijn en wat je ermee kunt doen.  

Onderwijsontwikkeling 
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Het afgelopen schooljaar zijn de leerkrachten begonnen met het borgen van de doelen in het 
ouderconvenant. We hebben gezamenlijk met ouders en kinderen gewerkt aan de goede sfeer op 
school en deze willen we natuurlijk behouden! We zijn gestart met het uitwerken van punt 7. 
“Schoolregels worden door de school actief en helder duidelijk gemaakt en door iedereen nageleefd.” 
 
Zo hebben we de site op dit punt aangepast. Het ouderconvenant is ook terug te vinden bij de 
schoolafspraken en hebben we voor jaarlijks terugkerende zaken, bijvoorbeeld de rapportfolio 
gesprekken, borgingsdocumenten opgesteld. Zo heeft een eventuele nieuwe leerkracht overzicht over 
de uitvoering van deze zaken. 
 
Het borgen van alle punten kost tijd. Dat betekent natuurlijk niet dat er ondertussen niet aan de andere 
afspraken gewerkt wordt! In de volgende nieuwsbrief komt er een ander punt van het ouderconvenant 
aan bod. 
 
Binnenkort willen we graag een evaluatiemoment plannen om samen met ouders te kijken wat er goed 
gaat en waar we gezamenlijk nog aan kunnen werken. Datum volgt nog. 
 
 

Vanuit de MR 
 
Ook de MR is het afgelopen jaar druk bezig geweest. Bij deze een overzichtje van de punten waar op dit 
moment aan gewerkt wordt. 
 
· Het updaten van de MR statuten voor onze school. 
· Betrokkenheid bij de fusie/ontwikkeling van de streekschool. 
· Het vormen van een werkgroep om het schoolplein op te knappen. 
· Ontwikkelingen volgen m.b.t. “De gezonde school”. 
· Betrokkenheid bij de uitvoering van de gemaakte schoolafspraken in het ouderconvenant 
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