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Bêste âlder(s)/ fersoarger(s) fan de Pikeloer, 

 

Der stiet alwer aardich wat op it programma foar de kommende wiken. 

De belangrykste dingen steane yn dizze nijsbrief. Hâld de agenda efkes yn 

de gaten, mar ek klasbord foar de praktyske zaken of moaie foto’s fan 

aktiviteiten.  

21 maaie stiet it fêstlizzen en tekenjen fan it âlderkonvenant op it 

programma. Alle âlders hawwe dêr in mail oer krigen. Op skoalle binne wy 

bliid mei jim meitinken.  

 

Nieuws  
Route 8 toets  
De kinderen van groep 8 hebben afgelopen week de uitslag van de Route 8 toets 

gekregen.  

Onze toppers hebben allemaal een prachtig resultaat neergezet!  

 

Thema “Planten”   
Op de natuur raken we nooit uitgekeken. Al die 
schitterende bloemen, planten en bomen! Hoe meer we erover weten, hoe mooier 
we al dat natuurschoon vinden. Dat zullen we merken als we aan dit project werken. 
Boeren, kwekers en hoveniers hebben voor hun beroep met planten te maken.  
Ook wij steken de handen uit de mouwen en gaan met groen aan de slag. Zaaien, 
stekken, bomen meten, wilde bloemen en planten verzamelen voor ons herbarium. 
Dat is nog eens leren! 
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Excursie Wildlands 
Afgelopen woensdag hebben we een fantastische dag gehad 

in de dierentuin! Eerst leerden we hoe men in Wildlands de 

zeeleeuwen traint. We leerden dat we zuinig moeten zijn op 

onze natuur. Dat dieren veel last hebben van rondslingerend 

(plastic) afval. Uiteraard lieten de zeeleeuwen tot slot 

speciaal voor ons nog een paar spetterende sprongen zien.  

Verder was er nog zoveel moois te zien en beleven dat we 

eigenlijk nog een keer terug moeten naar Wildlands... 

Volgend jaar maar weer een vuurwerkles geven. Wie weet 

winnen we dan weer zo’n mooie prijs!  ;-) 

 

Vooruitblik 

 
Schoolfotograaf 

De schoolfotograaf komt langs op 22 mei. 

Om 8.30 uur zal er gestart worden met het fotograferen van de niet naar schoolgaande broertje(s) en/of zusje(s) 
met hun grote broer(s) en/of zus(sen). 

Wij verzoeken u vriendelijk uw kind(eren) vrolijke/kleurrijke kleding aan te trekken. 

Samen met u kan de fotograaf ervoor zorgen dat de kinderen unieke schoolfoto’s krijgen. 

 

Schoolreis groep 1 t/m 5 en kamp groep 6 t/m 8 

 
De laatste voorbereidingen worden getroffen om er een spetterend kamp van te maken! Rond 29 mei krijgen de 

ouders van de bovenbouw een mail met informatie over het kamp. 
De ouders van groep 1 tot en met 5 krijgen rond 12 juni bericht over het schoolreisje van 24 juni.  

 

Heeft u het schoolreisgeld nog niet overgemaakt? Zou u dit dan z.s.m. willen doen?    
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 Agenda 

 

13 mei 
Luizencontrole  
16 mei  
Schoolverpleegkundige 
groep 7 
21 mei  
Reflectie-avond 
(ouderconvenant) 
22 mei 
Schoolfotograaf 
30-31mei 
Hemelvaartsdag  
en vrijdag vrij 
 
Vooruitblik juni:  
9 en 10 juni 
Pinksteren 
11 t/m 21 juni 
CITO toetsweken 
12 juni 
Pieter Roelf Jeugdconcert gr. 
4 t/m 8 
24 juni 
Schoolreis groep 1 t/m 5 
25 juni 
OMR vergadering  
24 t/m 26 juni 
Schoolkamp groep 6 t/m 8 
 
 
 

Wist u dat: 

Informatie over de MR en 

bijbehorende vergaderingen te 

vinden is op onze website? 

Kijk hiervoor bij het onderdeel 

‘ouders’ 

 

Reminder 

Ligt het rapportfolio nog thuis? Neem 

hem dan alvast weer mee naar 

school. 

Eind juni vinden de ‘trots op’ 

gesprekken weer plaats. Hier hebben 

we de rapportfolio’s bij nodig.  

 

Alles in 1 

• Wij zijn voor de midden- en bovenbouwgroepen 

op zoek naar plantenpersen of handige ouders die 

ons willen helpen om een pers te maken.  

• Heeft u thuis nog kranten of tijdschriften liggen? 

Deze zijn welkom voor de knutselopdrachten. 

• Onze hal was al mooi aangekleed in het 

lentethema. Het plantenthema sluit daar mooi bij 

aan. We zijn nog op zoek naar extra spullen om de 

thematafel te vullen.   

 


