Nieuwsbrief

April/mei 2021

OBS De Pipegaal

In deze nieuwsbrief
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nieuwe leerlingen
Nieuwe collega’s in groep
1 en 2.
Even voorstellen
Open dagen
Nationale buitenlesdag
Kwink
Koningsspelen
Zwemmen
IEP eindtoets groep 8
Inzameling kleding
Nieuwbouw
Schoolreisjes en kamp
Nieuws uit de ouderraad.
Agenda

Nieuwe leerlingen groep 1
Welkom Evi, Sam En Joey

Beste ouders en verzorgers,
De nieuwsbrief van april/mei staat voor u klaar. Er
staat veel algemene informatie in. Uiteraard vindt u
deze informatie ook terug op de website.
Team OBS De Pipegaal

het kleuterlokaal, het speellokaal en het
onderbouwplein.

Even voorstellen;
Nieuwe collega’s in groep 1 en 2:
Na de paasvakantie is ons team versterkt door
twee enthousiaste, nieuwe collega's in de
onderbouw: Franciska Zijlstra en Amieke van
Halteren!Op deze manier kunnen we tot de
zomer de grote kleutergroep splitsen en is er
meer tijd en aandacht voor elk kind.
Tot de zomer werken we met twee
kleutergroepen waarbij we gebruik maken van

OBS De Pipegaal
Hearewei 1
8711 GC Workum
Tel: 0515-542189

Beste ouders/verzorgers,
Graag wil ik me aan jullie voorstellen. Mijn
naam is Amieke van Halteren. Ik ben geboren
in Woudsend op 19-7-1961 (59 jaar) en woon
in Sneek. Ik heb een dochter, Janine, van 26 en
een hondje, Boody. Ik ben al jaren kleuterjuf
en sta nog steeds met heel veel plezier voor
de klas!
Het werken met kleuters vind ik de leukste
baan die er is. Ik ben dan ook reuzeblij dat ik
mag werken bij de Pipegaal. De sfeer op
Postadres:
Postbus 33
8710 AA Workum

school voelt goed en dat vind ik fijn. Verder
vind ik een goed contact met de ouders erg
belangrijk, jullie vertrouwen immers je kind
aan mij toe.
Mocht er iets zijn dan hoor ik dat graag.
Ik heb veel zin in deze baan!
Groetjes en tot ziens,
Amieke

Even voorstellen…
Begin april ben ik
gestart als juf in
groep 1, tijd om me
even voor te stellen.
Mijn naam is
Franciska Zijlstra, ik
ben 48 jaar en ik
woon met mijn
gezin in Goutum. Ik
ben getrouwd met
Jaap en wij hebben
drie zonen: Jasper,
Hidde en Tjerk. Ik
hou van hardlopen,
wandelen, in de tuin
bezig zijn en van
lezen, ik ben vooral dol op mooie
prentenboeken! Deze maand ben ik geslaagd
voor de pabo, mijn eerste baan als juf is bij de
Pipegaal! Na jaren in de ‘cijfers’ te hebben
gewerkt, ben ik nu met veel plezier begonnen
aan mijn nieuwe carrière in het onderwijs. Ik
heb het erg naar mijn zin in deze gezellige
groep en op deze school. Tot de
zomervakantie ben ik op maandag en dinsdag
in de groep. We maken er samen een fijne en
leerzame tijd van!
Vriendelijke groet en oant sjen,
Franciska Zijlstra

Open dagen
De open dagen voor toekomstige ouders en
voor eigen ouders kunnen helaas niet
doorgaan. Nieuwe ouders die nieuwsgierig zijn
naar onze school, zijn van harte welkom voor
een persoonlijke rondleiding om de sfeer te
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proeven Neem via onderstaand
telefoonnummer contact met ons op (tel:
0515-542189) om een afspraak te maken. Wij
staan graag voor u klaar om informatie te
geven en al uw vragen te beantwoorden.

Nationale buitenlesdag
Steeds vaker zoeken wij op De Pipegaal voor
onze lessen de buitenlucht op. Kinderen
vinden buitenlessen leuk, leerzaam én een
fijne afwisseling op de lessen binnen. Een
uitdagende buitenles stimuleert niet alleen
beweging, maar de combinatie van natuurlijk
daglicht en frisse buitenlucht zorgt er ook voor
dat kinderen zich daarna beter kunnen
concentreren in de klas! Op 13 april is het de
Nationale Buitenlesdag. Dit is een initiatief van
Jantje Beton en IVN, waarmee zij alle
basisscholen in Nederland oproepen om les in
de buitenlucht te geven. Natuurlijk dragen wij
dit initiatief een warm hart toe! Dit jaar is het
ietwat lastiger om "zomaar” even een buiten
les te organiseren omdat we niet tegelijkertijd
op het plein mogen verkeren in verband met
de Corona-maatregelen, maar dat houdt ons
niet tegen: We maken er een buitenlesweek
van en hebben allerlei leuke buitenlessen op
en rond het schoolplein bedacht om in de
week van 13 april te doen!

Kwink op school
Uw kind zit op school om te leren. Maar wat is
belangrijk voor de ontwikkeling van uw kind?
Natuurlijk… lezen, schrijven, rekenen, taal. En
alle kennis die nodig is om de wereld om hen
heen te kunnen begrijpen. Maar er is méér!
Onderzoek wijst uit dat het essentieel is voor
kinderen om een aantal vaardigheden goed te
beheersen. Dat zijn o.a.: besef van jezelf,
zelfmanagement, besef van de ander, relaties
hanteren en keuzes maken. Als kinderen
weten waar ze goed in zijn en waar hun
grenzen liggen, hun emoties zelf kunnen
reguleren, zich kunnen inleven in anderen,
vriendschappen kunnen onderhouden en
verantwoorde keuzes kunnen maken, zijn ze
beter in staat om te kunnen meedoen aan
onze samenleving. En die vaardigheden

kunnen de kinderen ontwikkelen en trainen
met de methode ‘Kwink’ voor sociaalemotioneel leren.
In de bijlage die u bij deze nieuwsbrief hebt
ontvangen, kunt u lezen waaraan we in deze
weken aan werken en hebben gewerkt. We
zijn momenteel bij les 13; Kinderen weten wat
zij dit schooljaar nog willen leren met Kwink
en waarin ze willen groeien.

Koningsspelen vrijdag 23 april
Wij hebben ons ook dit jaar weer
ingeschreven om mee te doen met de
Koningsspelen. Het thema van dit jaar is: Ik +
Jij = Wij .Helaas ook dit jaar geen
Koningsontbijt, maar we gaan er binnen de
mogelijkheden hoe dan ook een sportief
feestje voor de kinderen van maken. De
kinderen mogen deze dag als ze het leuk
vinden in het “oranje “ verkleed op school
komen.

Geef een boek cadeau!

De campagne Geef een boek cadeau heeft als
missie om alle kinderen in Nederland te laten
opgroeien tussen de mooiste boeken. Wat zou
het mooi zijn als ieder kind een eigen
verzameling met de mooiste kinderboeken in
zijn kamer heeft staan – met als resultaat dat
boeken een vaste plaats krijgen in zijn of haar
leven. Om die boekenkast te vullen, bundelen
boekhandels en diverse partners ieder jaar
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hun krachten om in het voorjaar een
jeugdboek beschikbaar te stellen voor een
klein bedrag.
Het jeugdboek De brief voor de koning van
Tonke Dragt is vanaf vrijdag 23 april voor €
3,50 verkrijgbaar in alle boekhandels in
Nederland.

Zwemmen
Vanaf 17 maart is het weer toegestaan om te
les zwemmen. Dit is van toepassing op groep
3-4 en groep 5. Voorlopig hebben deze twee
groepen op woensdag zwemmen en de
andere groepen hebben op woensdag gym.
Wanneer het weer toegestaan is om ook met
de andere groepen te zwemmen krijgt u
hierover bericht.

IEP Eindtoets groep 8
Alle leerlingen van groep 8 zijn verplicht
om een eindtoets te maken aan het eind
van de basisschool. Deze eindtoets meet
de taal- en rekenvaardigheid van uw kind.
Scholen kunnen zelf kiezen welke (door
het ministerie van OCW toegelaten)
eindtoets ze afnemen. Onze school heeft
voor de IEP Eindtoets gekozen, ontwikkeld
door Bureau ICE.
De eindtoets laat zien welk niveau
leerlingen hebben op het gebied van taal
en rekenen. Dat heeft twee doelen:
-De eindtoets laat zien welk type
vervolgonderwijs bij een leerling past. De
eindtoets is daarmee een aanvulling op
het schooladvies dat een leerling krijgt. De
eindtoets is geen examen. Leerlingen
kunnen niet slagen of zakken voor de
toets.
-De eindtoets geeft inzicht in de
leerresultaten van een basisschool. De
Inspectie van het Onderwijs gebruikt deze
informatie om het totaaloordeel over een
school te bepalen. Scholen kunnen aan de
hand van de resultaten hun onderwijs zo
nodig aanpassen.

De eindtoets wordt dit schooljaar op
dinsdag 20 en woensdag 21 april 2021
afgenomen. Dit gebeurt op beide
ochtenden van ieder maximaal twee uur.
De uitslag van de eindtoets is naast het
schooladvies van de leerkracht, een
tweede, objectief gegeven dat dit
schooladvies moet bevestigen.

Inzameling Kleding
Om alvast in uw agenda te zetten.
Donderdag 20 mei 2021 is weer de
kledingactie van Bag2school. Vanaf maandag
17 mei kunt u de kleding op school inleveren.
De opbrengst is voor school, dus leg
afgedankte kleding, schoenen, riemen,
gordijnen, dekbedden en/of overtrekken, nog
even apart voor de kledingactie!

Nieuwbouw
In de bijlage staat informatie over de
nieuwbouw.

Schoolreisjes en kamp
We zijn gestart met de voorbereiding voor de
schoolreisjes. Natuurlijk moet het veilig
kunnen. Wanneer blijkt dat het niet veilig is
zullen we met een alternatief per groep
komen. Maar voor nu hebben we een optie
genomen bij de verschillende locaties.
Groep 1 en 2: 22 juni, bestemming volgt later
Groep 3/4: 16 juni, bestemming volgt later.
Groep 5 t/m 7: Gaat op 6 juli naar het
kameleondorp in Terhorne
Groep 8 kamp: 16 t/m 18 juni naar hotelschip
it Beaken in Heeg

Nieuws uit de ouderraad en de
medezeggenschapsraad.
*Gezocht leden (2x) kascontrolecommissie
De OR is op zoek naar twee leden voor de
kascontrolecommissie, voor het schooljaar
2020-2021. Wie biedt zich aan?
Aanmelden kan bij onze penningmeester
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Iwan van Dam op
iwanvandam71@gmail.com.
*Op donderdag 27 mei komt
Schoolfotograaf van SGoolfotografie bij
ons op school. De SGoolfotograaf heeft
een missie: Maak van elk kind een portret
zoals hij of zij echt is; lief, stoer, eigenwijs
of juist een beetje verlegen.
Hierbij een aantal kledingtips zodat jullie
kind(eren) er straks goed en echt
herkenbaar op staan:
Denk vooraf samen met je kind na over de
kleding en eventuele accessoires.
Een effen shirt met spijkerbroek doet het
goed! Lekkere knalkleuren of een witte set
zien we graag: fluor, opvallende
opdrukken, ruiten en strepen doen het
niet zo goed.
Laat jullie kind gerust zijn of haar favoriete
pet opzetten of een hoody aantrekken.
We maken meerdere foto’s per kind, dus
zowel met als zonder accessoire. Een extra
jasje of shawl is leuk!
Schoenen! We fotograferen niet altijd‚ tot
de voeten uit, maar als het wel gebeurt
ben je blij dat je kind een paar leuke
schoenen aan heeft.
Laat de jongens vooral met hun favoriete
kapsel de deur uitgaan. Spikes of een
kleurtje in de haren? Wij houden wel van
gekkigheid!

Jullie school heeft gekozen voor een
groene achtergrond
Ouders opgelet; misschien hebben de
meiden die ochtend een beetje extra hulp
met hun haar nodig. Zet de wekker gerust
iets eerder.
Kinderen die wat verlegen zijn, vinden het
soms prettig om een knuffeltje of iets
anders vertrouwds mee te geven. De
leraar of lerares vindt het wel fijn als je dit
afstemt.
Een aantal weken na de fotografie
ontvangen de kinderen de inlogkaarten
van hun docent. Vanaf dat moment gaat
de actieperiode in en kun je binnen een
week de groepsfoto kosteloos mee
bestellen.
SUPER-TIP!
Denk het samen uit. Laat hen vooral
aantrekken waar hij/zij zichzelf het
stoerste/mooiste in vindt!
Meer informatie, onze fotoproducten en
inspiratie
vind je op onze website
www.sgoolfotografie.nl
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AGENDA :
13 april
23 april
27 april
3 t/m14 mei

20 mei
27 mei
24 en 25 mei
31 mei t/m 11
juni
10 juni
16 juni
16 t/m 18 juni
22 juni
28 juni t/m 1 juli
6 juli
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Nationale buitenspeeldag
Koningsdag op school.
Koningsdag kinderen vrij!
Meivakantie
Kinderen vrij!
Inzameling van kleding.
Schoolfotograaf
Pinksterweekend vrij!
IEP toetsen groep 3 t/m 7
Studiedag team.
Kinderen vrij!
Schoolreisje groep 3 en 4
Kamp groep 8
Schoolreisje groep 1 en 2
Rapportgesprekken.
Schoolreisje groep 5 t/m 7

