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Opening nieuw schoolplein
Na maanden van hard werken hebben wij nu een prachtig nieuw schoolplein. Op donderdag 13 juni was
de feestelijke opening. Om 10.00u was er een openingswoordje van de directeur en aansluitend
mochten alle leerlingen een handafdruk met verf op een nieuw bankje zetten. Als afsluiting was er nog
koffie drinken voor de ouderen uit het dorp. Al met al was het een zeer geslaagde en feestelijke
ochtend. Wij willen de schoolplein commissie en activiteiten commissie dan ook hartelijk bedanken voor
hun enorme inzet.
Even voorstellen..
Als vervangster van juf Afke wil ik mij graag even voorstellen.
Ik ben Hilke de Groot, 23 jaar en woonachtig in Oosthem. Op
woensdagavond ben ik fanatiek aan het Aquabootcampen in
Wommels, ik doe dit met veel plezier.
Ik vind het belangrijk dat kinderen kunnen leren van en met
elkaar. Dit probeer ik te doen door een veilig en plezierig
leerklimaat te creëren.
Ik kijk uit naar de samenwerking op met de kinderen, ouders en
collega’s! U kunt mij bereiken van maandag t/m woensdag op
hilke.de.groot@gearhing.net
Groet,
Hilke de Groot
Buitenschoolse opvang
Na maanden intensief contact met de kinderopvang organisatie zijn wij blij u te kunnen vertellen dat er
na de zomervakantie een BSO van start gaat op Dûbelspan. De buitenschoolse opvang zal plaats gaan
vinden in het lokaal wat nu nog in gebruik is als TSO lokaal/bibliotheek.
De BSO zal in eerste instantie open zijn op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Voor de
woensdagen waren niet genoeg aanmeldingen. Mocht u zich nog niet hebben ingeschreven maar zou u
toch gebruik van de BSO willen maken dan kunt u zich alsnog inschrijven via de kinderopvang
organisatie Kids first (www.kidsfirst.nl)
Kindercanon Boazum begonnen
De kinderen van groep 7/8 van Boazum zagen hun lokaal langzaam veranderen. Tekeningen op de
ramen? Een plattegrond uit 1900 op de muur? Wat gebeurde er met hun klas? Dinsdagmiddag kregen ze
te horen waarom hun klas langzaam veranderde. In 1963 was er een nieuwe (hoofd)meester in Boazum
gekomen. Meester Breuker had ontdekt dat de school 90 jaar bestond en liet het lokaal daarom
versieren met tekeningen. De tekeningen werden gemaakt over de geschiedenis van de school.
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Nu in 2019 gaan de kinderen uit groep 7/8 verder waar ze in 1963 geëindigd zijn. Niet de geschiedenis
van de school wordt bekeken, maar de geschiedenis van Boazum. Leden van Ald Boazum en van de
Doarpsskille zijn al langs geweest om uitleg te geven hoe zij aan informatie komen.
De stukjes die de kinderen van groep 7/8 schrijven zijn de komende tijd te vinden op
www.kindercanon.nl
Gastles groep 6/7/8 over telefoongebruik in het verkeer
Via Veilig verkeer Nederland krijgen we op dinsdag 2 juli een gastles over het gebruik van je mobiele
telefoon terwijl je aan het fietsen bent.
De gastles is een uitdagende en interactieve les, verzorgd door gastdocenten, over de gevaren van
afleiding op de fiets.
Tijdens het eerste onderdeel gaan de leerlingen aan de hand van filmpjes en testjes onder leiding van de
gastdocent met elkaar het gesprek aan over afleiding, reactietijd en focus. Vervolgens ervaren de
kinderen tijdens het tweede onderdeel op een fietssimulator de realiteit van wat is besproken.
Schoolreisje onderbouw en middenbouw
Op maandag 24 juni gaan de kinderen van groep 1 t/m 5 op schoolreisje naar Hoenderdaell in Anna
Paulowna. De bus vertrek om 8.30u vanuit Wiuwert (iedereen 8.20u aanwezig op het schoolplein van de
Pikeloer) en zal omstreeks 15.00u weer in Wiuwert aan komen. De officiële uitnodiging met alle
informatie heeft u via de mail ontvangen.
Schoolkamp
Op 24/25 en 26 juni gaat groep 6/7/8 op de fiets op schoolkamp naar het Stayokay in Heeg.
Samen met de bovenbouw van de Pikeloer uit Wiuwert gaan we er een spetterend kamp van maken.
Het Stayokay ligt aan het water wat voor veel zwem- en speelplezier zal zorgen. We gaan onder andere
kanovaren, survivallen een speurtocht lopen en groepsspelletjes spelen. Ook zijn de kinderen al druk
aan het oefenen voor ‘'Pikeloer/Dûbelspan Got Talent'.
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Terugblik op de leerlingarena
Afgelopen maand hebben we, zoals u op klasbord heeft kunnen zien, een leerlingarena georganiseerd.
Een leerlingarena is een gesprek met een delegatie leerlingen uit elke groep om in kaart te brengen op
welke gebieden de leerkrachten voor de kinderen de inhoud van de lessen, regels en schoolomgeving
kunnen verbeteren en uitdagender maken. Alle punten die voort zijn gekomen uit de leerlingarena
nemen wij mee op onze verbeterborden in de klas en in de lerarenkamer. Zo proberen we het onderwijs
voor de kinderen met elkaar elke dag een beetje beter te maken.
Een dag voor de leerlingarena hebben we in elke groep door middel van een coöperatieve werkvorm
geïnventariseerd over welke onderdelen de kinderen wilden praten. Meester Geart was de
gesprekleider in het leerlingendebat, alle andere kinderen en leerkrachten zaten in een kring om de
groep heen te luisteren. Meester Geart vroeg onder andere hoe de leerlingen het vinden om met de
doelenborden in de klassen te werken. Wat ze van het nieuwe schoolplein vinden en de omgang met
elkaar op het schoolplein. Ook werd er gesproken over de verwachtingen m.b.t. de toekomstige ‘andere
schooltijden’. Wat de leerlingen vinden van de zaakvakken en of ze vinden dat ze genoeg uitgedaagd
worden in de lessen.
Een kleine greep uit de antwoorden van de leerlingen was dat er best wat meer regels voor op het
schoolplein afgesproken mogen worden. Ook willen ze wel graag een andere manier van toetsen voor
de zaakvakken en mogen er best wat meer leerzame spelletjes in de lessen worden aangeboden.
Vrijetijd voor een eigen keuzevak wat je zelf interessant vindt was ook een vaak genoemd punt. Al met
al waren de kinderen positief en ontzettend blij met het nieuwe schoolplein.
De leerlingarena was een mooie inspiratiebron voor de verbetercultuur die we op school willen creëren,
daarom voor herhaling vatbaar!

Bezoek it Tsiispakhûs
Op donderdag 4 juli staat er voor de bovenbouw nog een bezoek aan it Tsiispakhûs in Wommels op onze
agenda. We vertrekken om 9.00u en de chauffeurs mogen natuurlijk erbij blijven.
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We zijn voor deze dag nog op zoek naar rijders die ons hiernaartoe willen brengen. Opgave hiervoor kan
persoonlijk bij juf Amanda, of via de mail: amanda.hoekstra@gearhing.net . Alvast bedankt voor jullie
hulp.
Rapporten.
Op dinsdag 25 juni en donderdag 27 juni zullen de rapport gesprekken voor groep 1 t/m 5 weer plaats
vinden. De gesprekken van de bovenbouw vinden op een ander moment plaats i.v.m. het schoolkamp.
Heeft rooster voor de rapportgesprekken heeft u ondertussen via de mail ontvangen. Mocht u nog
rapporten thuis hebben liggen wilt u die dan zo spoedig mogelijk mee naar school geven?

Kalender
Do 20 juni
Ma 24 juni
Ma 24 juni t/m wo 26 juni
Do 4 juli
Di 9 juli
Do 11 juli
Week 22/23/24

schoolzwemmen gr 3 t/m 8
schoolreisje groep 1 t/m groep 5
schoolkamp groep 6/7/8
bezoek Thiispakhus bovenbouw
afscheid groep 8
laatste schooldag en aansluitend zomervakantie
cito toetsen

Week 26

rapporten mee + rapport gesprekken

