
Eerste info…                                               

Oktober 2018 
 

 

Labadistendyk 7, 8637 VJ Wiuwert 

T: 058 250 17 17 

E: pikeloer@gearhing.net 

www.obsdepikeloer.nl 

 

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

 

De maand oktober is begonnen en het weer begint langzaamaan 

herfstachtig te worden. Maar wat hebben we nog een mooie nazomer 

gehad!  

Op school lijkt de zomervakantie alweer bijna vergeten. De kinderen 

zijn volop bezig met de dagelijkse lessen en activiteiten. Wat een 

veranderingen hebben er in korte tijd plaatsgevonden. Het is mooi om 

te zien hoe iedereen: Ouders, leerlingen en leerkrachten er samen het 

beste van maken! 

 

 

Nieuws 
Werken Aan Wat Werkt (WAWW) 
We zijn druk bezig met de doelen in de klas. Het werken met een weekdoel leert kinderen om kritisch te kijken 

naar hun eigen gedrag. Dit gaat met vallen en opstaan. Dankzij een tip wordt het weekdoel van de bovenbouw 

nu ook gedeeld op klasbord. Zo kan thuis gevolgd worden waar we in de klas aan werken.  

We merken dat de positieve insteek zorgt voor meer betrokkenheid. Een ruzie of probleem wordt besproken 

en opgelost d.m.v. gezamenlijke verantwoordelijkheid.  

Tineke Leistra komt regelmatig een kijkje in de klassen nemen. Zij ondersteunt de leerkrachten om dit proces 

tot een succes te maken.  

  

GVO/ HVO 
Door persoonlijke omstandigheden is juf Sybrig de komende weken afwezig. Helaas is er geen vervanger 

beschikbaar om de GVO lessen van de middenbouw over te nemen.  We wensen juf Sybrig veel beterschap. 

 

Stagiaire 

Groep 6,7,8 heeft sinds vorige week eindelijk weer een meester in de klas! Meester René is een derdejaars 

pabostudent. Hij loopt dit schooljaar stage op de Pikeloer. Hij is elke maandag en dinsdag in groep 6,7,8 te 

vinden. In de volgende nieuwsbrief zal hij zich aan u voorstellen.  
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(Technisch) Lezen  
Voorgaande jaren hebben de kinderen met behulp van de methode Estafette gewerkt aan technisch lezen. 

Het lezen in kleine groepjes buiten de klas is een mooie manier van werken, maar de huidige werkwijze vraagt 

ook om extra hulp van ouders/vrijwilligers. Het is steeds moeilijker om ouders te vinden die wekelijks  tijd vrij 

kunnen maken om op school te helpen.  

Dit schooljaar willen we daarom de aanpak van het technisch lezen aanpassen. We sluiten aan bij  het 

technisch lezen binnen de methode van Alles in 1. We gaan race lezen! Met deze aanpak werken we aan het 

leestempo. Tegelijkertijd gebruiken we de tekst en woorden uit de thema’s van Alles in 1. We werken 

hierdoor ook extra aan de woordenschat. Woordenschat is ontzettend belangrijk voor de taalvaardigheid en 

begrijpend lezen.  

De leesouders die zich hebben opgegeven zijn natuurlijk nog steeds van harte welkom om te helpen met 

lezen. We nemen contact op met de betreffende ouders voor verdere uitleg.  

 

Vooruitblik  
 

Kinderboekenweek 

 
Op 3 oktober was de aftrap van de kinderboekenweek. Het thema van dit jaar is 

‘Vriendschap’. Ate en Jitze hebben de opening verzorgd met een toneelstukje 

van Buurman en buurman. Daarna hebben we een speurtocht gehouden met 

vragen over bekende vrienden. Foto’s en andere leuke info over de KBW vindt u 

op Klasbord. Heeft u nog geen inlogcode? Laat het ons even weten zodat u niks 

mist! 

 

Zakelijke ouderavond 
 

Op 8 november staat de zakelijke ouderavond gepland. Op deze avond evalueren we tevens het 

continurooster. Om 20.00 gaan we van start.  
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Agenda 

 
6 oktober 

Eerste gymles in de zaal 
 

t/m 11 oktober  
Kinderboekenweek 
 
19 oktober 
Studiedag leerkrachten. Kinderen 

vrij. 
 
20 t/m 28 oktober 
Herfstvakantie 
 
8 november 
Zakelijke ouderavond 

 
9 november 
Nationaal schoolontbijt 
 
11 november  

Sint Maarten. (valt op zondag) 

 
11, 21, 28 november 
Schoolschaatsen groep 6,7,8 
 
12 november 
Start thema Grieken en Romeinen 
groep 4 t/m 8  (Alles in 1) 

 
17 november 
Landelijke intocht Sinterklaas 
 
27 november  

OMR oudergeleding 

Even delen 

• Er wordt weer in de gymzaal gegymd! Zit de juiste 

(binnen) gymkleding in de tas? Passen de schoenen 

nog? 

• Het thema van Alles in 1 is Afrika en Azië. Foto’s, 

voorwerpen of andere ideeën rond dit thema zijn 

altijd welkom! 

• Wat was er een mooie opkomst op de informatie 

avond! In het kader van WAWW wilden we het 

volgende nog graag delen:  

We merken dat de opstart na het weekend voor 

sommige kinderen lastig is. Er wordt op het moment 

best veel geklaagd over vermoeidheid. Vermoeidheid 

kan verschillende oorzaken hebben en ieder kind is 

anders. We weten ook dat uitgeruste kinderen beter 

tot leren komen en beter in staat zijn om 

oplossingsgericht na te denken. In het kader van 

WAWW een belangrijke pijler.  

 

 

Let op! De datum van de zakelijke ouderavond is 

aangepast. De datum in deze nieuwsbrief is de 

definitieve datum. 

 

Mailadressen voor contact met onze leerkrachten: 

jantsje.kirkenier@gearhing.net 
amanda.hoekstra@gearhing.net  
tjitte.anema@gearhing.net  
anneke.feenstra@gearhing.net 
janneke.idzenga@gearhing.net 
 
Bij dringende en/of persoonlijke zaken gaat onze voorkeur 
uit naar persoonlijk contact. Stap gerust binnen of bel naar 
onze school. Tel: 058- 2501717 
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