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In nij jier!
As alderearste de bêste winsken foar 2018!
Nei in noflike desimber moanne mei Sinteklaas en it Krystfeest, kamen wy yn it nije jier.
Op moandei 8 desimber binne wy it nije jier úteinset mei in noflike Nijjiersdrank.
Wy hoopje dat elkenien in goeie fakânsje hie en klear is foar it nije jier.
Schooljudo
Vanaf 26 januari zullen de kinderen van groep 3 t/m groep 8 kennis maken met judo.
Peter Riegman, onze entertrainer van schooljudo, komt deze lessen verzorgen. De lessen zullen
plaatsvinden tijdens de gymlessen op vrijdag, de gymtijden blijven hetzelfde.
Voordat we aan de judo lessen beginnen zal er eerst op 16 januari een uitleg worden geven, zodat de
lessen vanaf vrijdag 26 januari goed van start kunnen gaan.
De kinderen krijgen tijdens de judo lessen een judo pak te leen. De kinderen dragen onder dit judo pak
hun eigen T-shirt en korte broek, schoenen zijn niet nodig.
Mochten er leerlingen zijn die een eigen judo pak hebben dan mogen ze dit uiteraard meenemen en
dragen.
Univé Coolste schaatsbaan
Basisschool de Pikeloer is uitgenodigd om te komen schaatsen op de 'Coolste baan van Nederland'.
Het betreft een gratis verzorgde schoolreis naar het Olympisch stadion in Amsterdam. Omdat de
schoolreis op de samenwerkingsdag valt, namelijk vrijdag 19 januari, mogen alle kinderen van de
groepen 5 t/m 8 van de Fôlefinne en de Dubelspan ook mee. Een aantal jaar geleden hebben de
Pikeloer en de Dûbelspan ook geschaatst in het Olympisch stadion, dit was toen een groot succes!
Programma Univé Coolste Schoolreisje
06.15 – 8.00 uur Vertrek naar de Coolste Baan van Nederland
(afhankelijk van afstand tot CBvNL)
08.30 – 09.00 uur Ontvangst
09.00 uur Opening Coolste Schoolreisje door Rintje Ritsma
09.05 uur Gezamenlijke warming-up
09.10 uur Schaatsen aantrekken
09.15 – 11.30 uur Schaatsen op de Coolste Baan van Nederland
vanaf 10.30 uur Groepsfoto
11.45 uur – 12.30 uur Demonstratie Olympische Shorttrackploeg
12.30 uur Klaarmaken voor vertrek
12.40 uur Bus vertrekt richting basisschool (lunchen in de bus)
Belangrijke informatie!
Aanvullende informatie op het programma:
De kinderen kunnen 2 uren genieten van ijspret. Er wordt met alle kinderen rekening gehouden ook
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wanneer je nog niet (zo goed) kunt schaatsen.
De 330 meter en 400 meter ijsbaan zijn beschikbaar voor de kinderen en daarnaast is er ook een 30x60
meter ijsbaan, de KPN Junior Schaatsbaan, waarop de kinderen terecht kunnen. Op deze baan zijn ook
Bobbi’s (oefenzeehondjes) beschikbaar voor de kinderen die nog niet kunnen schaatsen.
Op de baan rijden instructeurs rond die tips kunnen geven, beschikbaar zijn voor hulp en vragen. De
kinderen gaan van start na een lekkere warming-up en sluiten de dag af met een spectaculaire
shorttrackdemo van de Olympische ploeg. Naast de ijsactiviteiten op het ijs zal er ook een
springkussen aanwezig zijn.
Schaatsverhuur:
Als kinderen eigen schaatsen hebben kunnen zij deze zelf meenemen naar het Univé Coolste
Schoolreisje. Voor de kinderen die zelf geen schaatsen hebben, verzorgt Univé de schaatshuur. Op de
Coolste Baan van Nederland kunnen zij bij de schaatsverhuur terecht voor schaatsen. Graag voor 9
januari doorgeven aan juf Irma wie er gebruik wil maken van de schaatsverhuur.
irma.emmerig@gearhing.net
Lunch:
De kinderen zorgen zelf voor een lunchpakketje dat ze in de bus op kunnen eten op de terugweg naar
school. Op De Coolste Baan van Nederland krijgen de kinderen een drankje en een gezond snackje.
De kinderen moeten zelf meenemen:
Graag alles in 1 grote tas
• Een lunchpakketje om op te eten in de bus
• Handschoenen en muts (verplicht)
• Warme kleding (thermokleding en een jas)
• Bij regen adviseren we een regenbroek mee te nemen
• Extra paar sokken
• Droog setje kleding
• Eigen schaatsen (indien kinderen zelf schaatsen hebben)
• Let op; Neem zo min mogelijk waardevolle spullen mee! Er is geen constante toezicht bij de
tassen wanneer er geschaatst wordt!
Studie-ochtend 14 februari
Woensdag 14 februari zijn alle leerlingen vrij vanwege een studie-ochtend.
LeerlingVolgSysteem-toetsen
In week 4,5 en 6 (22 januari- 8 februari) houden we weer de halfjaarlijkse toetsen voor groep 1 t/m 8.
De kinderen worden getoetst op het gebied van Rekenen/Wiskunde, Begrijpend Lezen en Technisch
Lezen.
De resultaten zullen met u besproken worden, samen met de overige resultaten tot nu toe, in een
voortgangsgesprek. Voor deze gesprekken krijgt u binnenkort een uitnodiging.
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Reports
On Monday, February 19 and Tuesday, February 20, the report talks will take place again. The childeren
will receive their reports on Wednesday 21 February.
If you have any reports at home, would you like to send them to school as soon as possible?
Schoolschaatsen
Zoals ieder jaar gaan de kinderen van groep 5 t/m 8 ook dit jaar weer meedoen aan het
schoolschaatsen. De kinderen krijgen 5 weken achter elkaar les op de ijsbaan in Leeuwarden. De lessen
zullen mits februari starten, u ontvangt hier tegen de tijd nog meer informatie over.

Sluiting Lytse Byb.
Zoals u al in de mail heeft kunnen lezen heeft de Lyste byb met ingang van 1 januari zijn deuren
gesloten.
De jeugdboeken die er nu nog staan zullen blijven staan en gedurende het jaar met enkele nieuwe titels
aangevuld worden Er is echter geen mogelijkheid meer om deze boeken via een computersysteem uit
te lenen.
Aangezien wij de kinderen wel de kans willen geven om de jeugdboeken te blijven lenen hebben wij, als
team zijnde, besloten dat ieder kind per keer 2 boek mag lenen.
Zodra deze boeken uit zijn is er op maandagochtend de mogelijkheid om de boeken om te ruilen op
school, hiervoor is geen bibliotheekpas nodig.
De kinderen hebben hun bibliotheekpasje mee naar huis gekregen , deze is uiteraard gewoon te
gebruiken in iedere bibliotheek in Friesland.
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Kalender
Datum
Dinsdag 16 jan
Vrijdag 19 jan
Vrijdag 26 jan

judo instructie groep 3 t/m 8
schaatsuitje gr 5 t/m8 Amsterdam
start judolessen groep 3 t/m 8

Zaterdag 27 jan
Woensdag 14 feb

oud papier ophalen
studiedag, alle kinderen vrij

Ma 19 feb, di 20 feb
Woe 21 feb
Ma 26 feb t/m vrij 2 maart
Woe 7 maart

rapportgesprekken
rapporten mee naar huis
voorjaarsvakantie
zakelijke ouderavond (uitnodiging volgt)

Week 4,5 en 6

toetsen leerlingvolgsysteem

