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Beste ouders en verzorgers,
Hierbij ontvangt u onze 5e Jeelo nieuwsbrief.
Middels deze nieuwsbrieven willen we u informeren
over ons Jeelo onderwijs. Eens in de zoveel tijd zult u
informatie ontvangen over de Jeelo-ontwikkelingen op
De Pipegaal.

Jeelo voor ouders
U kunt meer vinden over Jeelo via
onderstaande link:
https://www.jeelo.nl/voor-ouders/

Werken met Jeelo in
Coronatijd
Door de Coronacrisis zag ons project: ‘Omgaan
met natuur’ er duidelijk anders uit dan de
eerste 2 projecten. Uitstapjes konden we
helaas niet of weinig maken en ook mensen in
de school uitnodigen voor een gastles of
workshop was niet mogelijk. Gelukkig konden
we in de groepen weer de Jeelo-activiteiten
oppakken. Hieronder leest u over de
verschillende activiteiten in de groepen.
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Groep 1-2
In groep 1 en 2 zijn wij bezig met het maken
van natuurdozen. We maken dozen van
verschillende stukken natuur:
Park en berm, duin en strand, bos en heide,
weide en sloot. Ook leren wij veel van
verschillende kriebelbeestjes. Op het
schoolplein zoeken wij insecten met potjes en
vergrootglazen.
Groep 3-4
In groep 3 en 4 hebben we gewerkt over
dieren in bermen en sloten. We zijn naar de
sloot geweest om diertjes te vangen en
hebben die terug in de klas goed bekeken. We
zijn druk bezig met het maken van een
lapbook waarin we alles wat we ontdekt
hebben op verschillende manieren verwerken.

Postadres:
Postbus 33
8710 AA Workum

Groep 5
In groep 5 hebben we onderzoek gedaan naar
een biotoop. We hebben planten en vogels
leren kennen en benoemen. Van de
verschillende planten en dieren hebben de
kinderen prachtige foto’s gemaakt. We
hebben ook gezien dat zwerfafval heel
langzaam vergaat. Van het zwerfafval hebben
we mooie kunstwerken gemaakt. Als
eindproduct maken we een fotostrip over de
biotopen die we onderzocht hebben.
Groep 6
In groep 6 hebben we het gehad over
biotopen, maar hebben we vooral veel
geleerd over de vogels en de planten om ons
heen. We hebben prachtige leerposters
gemaakt en vogels van papier maché. We
hebben buiten naar plantjes gezocht,
gedroogd en er een mooi herbarium van
gemaakt.
Groep 7/8
In groep 7/8 gaat het in ons project “ Omgaan
met de natuur”, om je milieu beschermen. We
zijn begonnen met het stekken van een
parapluplant, waarvan sommige plantjes al
boven de grond uitkomen! Daarnaast hebben
we bollen, knollen en bloemen (uien,
aardappels en narcissen) onderzocht, we
hebben ze bekeken, opengesneden en
gekeken hoe het ervan binnen uitziet.
Daarnaast hebben we informatie in Jeelo
gelezen, filmpjes gekeken over hoe planten
groeien.
We hebben een plantendoolhof gemaakt
waarbij het plantje zijn weg vindt naar het
licht, al was dat nog niet zo eenvoudig met
alle vrije dagen tussendoor. Bij sommige
kinderen is het gelukt om het plantje tot bloei
te zien komen, bij anderen lukte het wat
minder goed. Thuis zijn de kinderen bezig met
verzamelen van allerlei plantjes voor het
maken van een herbarium. We hebben
geleerd hoe belangrijk bijen zijn voor alle
planten, dus we hebben van oude
conservenblikjes bijenhotels gemaakt, die
gaan we buiten ophangen. Verder kwam het
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hergebruiken en recyclen aan bod, ook wij
gaan daarmee in de praktijk aan de slag. We
gaan een gebruiksvoorwerp van afval maken.
Verder gaan we in de rekenles onze eigen
ecologische voetafdruk berekenen. Kortom:
we worden ons bewust van onze eigen
verantwoordelijkheid die we kunnen nemen
ten opzichte van het verbeteren van het
milieu.

Afsluiting 4e project: Omgaan
met natuur
We hebben nog steeds te maken met de
RIVM maatregelen. Hierdoor sluiten we ons 4e
project ook anders af dan anders.
We zijn het project gestart met het zaaien van
zonnebloemzaadjes en als afsluiting gaan we
kijken wie van de leerlingen van de Pipegaal
de hoogste zonnebloem heeft!
Er is al een mail naar iedereen gestuurd voor
het inleveren van een foto plus de hoogte,
maar gezien de meeste zonnebloemen nog
niet in bloei staan en nog hoger kunnen
worden, vindt de meting na de zomervakantie
plaats. De foto’s kunnen t/m 16 augustus
gestuurd worden naar de leerkracht van uw
kind.

Jeelo en rapport
In het leerling rapport is een blokje ‘Jeelo’
opgenomen. Hierin worden nu de projecten
(en de doelen) aangegeven waar wij op school
aan hebben gewerkt. Wij willen in het nieuwe
schooljaar en daarna een ‘Jeelo-rapport’
ontwikkelen, waarin o.a. gegevens worden
vermeld over hoe uw kind leert, welke stenen,
stappers zijn gemaakt en wat hiervan de
resultaten zijn. Ook persoonlijke werkstukken/
verslagen komen hierin. Zo hopen we dat in
de toekomst het rapport een écht
‘Jeelo-rapport’ gaat worden.

1e project nieuwe schooljaar:
Omgaan met elkaar
(17 aug. t/m 25 sept.)
We gaan leren en werken over:

Samen spelen (groep 1-2)
Leven in een gezin (groep 3-4)
Vrienden in een groep (groep 5-6))
Waarderen van verschillen (groep 6-7-8)
Zie ook de bijlage.
Hoe dit project er in de praktijk uit gaat zien,
hangt af van de Coronamaatregelen. We gaan
er op school in iedere geval weer een
waardevolle invulling aan geven.
Verdere info volgt.

Deskundigheid ouders (alleen
wanneer RIVM regels dit toestaan)
Als ouder kun je een bijdrage leveren als
maatschappelijke organisatie. Je kunt
immers door je beroep of ervaring deskundig
zijn op een onderdeel van een project. Je
werkt bijvoorbeeld in de zorg, gezondheid,
dienstverlening, techniek, bouw, detailhandel,
industrie, kunst, landbouw, economische
sector of bij de overheid. Of je hebt een
hobby. Het komt allemaal aan de orde in de
projecten. Inhoudelijke bijdragen van ouders
zijn daarom zeer welkom. Laat het team van
de school weten waarin je deskundig bent.

Uw meerwaarde tijdens
ons 1e project in het nieuwe
schooljaar! (alleen wanneer RIVM regels
dit toestaan)
Wat leerlingen in de klas leren, willen we
verbinden met de praktijk van het dagelijks
leven en de werkelijkheid.
Kunt u iets betekenen tijdens het nieuwe
project?
Kent u iemand die iets kan betekenen in het
nieuwe project? Laat ons weten waar u
deskundig in bent!
U kunt denken aan bijv.:
 Een gastles op school over uw werk
 Een workshop aan leerlingen
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Feedback op het werk van leerlingen
Een bezoek aan uw organisatie door
leerlingen
Samen met de desbetreffende leerkracht
wordt vervolgens bepaald wat de leerlingen
gaan leren tijdens de activiteit/ excursie/
workshop/ gastles.
Lees ook de bijlage: ‘Omgaan met elkaar’. Dit
brengt u wellicht op ideeën.

Omgaan met elkaar
Waarom dit project?
In Nederland leven we met veel verschillende mensen dicht op elkaar. Iedereen is anders. Dat maakt het leuk
en zo kunnen we van elkaar leren. Maar iedereen heeft ook een eigen mening. En eigen waarden en normen.
Hoe zorgen we ervoor dat we fijn samen leven, terwijl we niet allemaal hetzelfde zijn en denken?
Het doel van dit project is om meer te leren over overeenkomsten en verschillen tussen mensen zodat leerlingen met deze verschillen leren omgaan en deze verschillen meer leren waarderen.

Competenties als rode draden

Leren in en met de omgeving

In elk project werken groep 1 tot en met 8 aan hun

Verschillende mensen, zoals ouderen, lichamelijk

competenties: samenwerken, zorgen, maken, onder-

gehandicapten, gastarbeiders, asielzoekers en gelovi-

zoeken, leren en presenteren. De rode draden zijn:

gen, vertellen over hun dagelijks leven. Een judoleraar,
een dramadocent en een trainer sociale vaardigheden

•

•

Van feit naar mening: kinderen beschouwen op 		

geven workshops emoties uiten, opkomen voor jezelf of

hun eigen niveau verschillen tussen mensen en 		

feedback geven en ontvangen. De kinderen gaan er ook

verschillende situaties in het omgaan met elkaar. 		

op uit. Ze gaan de wijk in of naar een verzorgingshuis.

Vervolgens vormen ze een eigen mening.

Kinderen bevragen mensen over omgaan met elkaar

Van dichtbij naar veraf: kinderen leren over de 		

toen en nu. Ze bezoeken historische plekken of musea

situatie op school, in hun gezin, in groepen en in de

om het leven van toen en nu te ervaren.

maatschappij.
•

Van nu naar vroeger in de tijd: kinderen 			
beschouwen de tijd van nu, de tijd van hun eigen 		
leven en de tijd van, tijdens en na de 2e 			
wereldoorlog.

•

Van tweetallen naar groepen: kinderen werken in 		
tweetallen, kleinere en grotere groepen. Ze geven 		
elkaar feedback en ontvangen van elkaar feedback

