Nieuwsbrief

februari 2022

OBS De Pipegaal

In deze nieuwsbrief
•
•
•
•
•
•
•

Rapport gesprekken
Nieuws vanuit de MR
Adreswijzigingen
Komend schooljaar 4 jaar?
Zwemmen
Nieuws uit de ouderraad
Agenda

Beste ouders en verzorgers,
De nieuwsbrief van februari staat voor u klaar.
Gelukkig mogen alle groepen weer naar school en
zijn we weer gestart met het gewone programma.
De informatie van de nieuwsbrief vindt u ook terug
op de website.
Team OBS De Pipegaal

Rapportgesprekken
De afgelopen weken zijn de IEP toetsen
(Groep 3 t/m 8) en de cito toetsen (groep 1/2)
afgenomen. Voor het analyseren van deze
toetsen en in gesprek gaan met het kind
nemen we de tijd. We vinden dit erg
belangrijk omdat het kind en de leerkracht
samen verantwoordelijk zijn voor een
positieve leerontwikkeling van het kind.
Omdat diverse groepen in quarantaine zijn
geweest hebben we besloten om de
gesprekken uit te stellen tot na de
voorjaarsvakantie. De week na de
voorjaarsvakantie hebben we de
rapportgesprekken. U zult via Parro
uitgenodigd worden om in te tekenen. We
kunnen nu nog niet zeggen of deze
gesprekken weer live kunnen plaats vinden.
We informeren u hier binnenkort over.

Nieuws vanuit de
Medezeggenschapsraad:
Onlangs heeft Jeltsje Kragt, de moeder van
Joah (groep 6), Djurre (groep 3) en Jasper
(groep 2) aangegeven dat zij haar
werkzaamheden in de Medezeggenschapsraad
(MR) gaat beëindigen omdat zij met haar gezin
gaat emigreren naar Noorwegen. Wij willen
haar nogmaals danken voor haar waardevolle
inzet voor onze school.
De MR van onze school bestaat uit 2
leerkrachten en 2 ouders waarvan 2 personen
(1ouder en 1 leerkracht) zitting nemen in de
OMR (de overkoepelende MR van ons
onderwijsteam)
We zoeken iemand die naast de MR ook in de
OMR plaats wil nemen. In de OMR worden
onderwerpen besproken van de vier scholen
van ons onderwijsteam OT2.
Wie kunnen zich kandidaat stellen?

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

Postadres:
Postbus 33
8710 AA Workum

Om plaats te nemen in de MR moet u 1 of
meerdere kinderen bij ons op school hebben.
U kunt zich voor 18 februari per mail bij Diana
Venema (leerkracht groep 8) kandidaat
stellen. (diana.venema@gearhing.net)
Indien zich meerdere personen kandidaat
stellen, zullen er verkiezingen worden
gehouden. In dat geval krijgt iedere ouder de
kans zijn of haar stem uit te brengen op de
kandidaat naar keuze. Heeft u nog vragen?
Neem gerust contact op met één van de MR
leden.
Met vriendelijke groet,
MR OBS De Pipegaal,
Jet van Mourik, Jeltsje Kragt, Annie Bootsma
en Diana Venema

(Adres)wijzigingen
Adreswijziging of andere gegevens gewijzigd?
Geef het online door! Via onze website is het
mogelijk een adreswijziging of wijziging van
andere gegevens (bijvoorbeeld
telefoonnummer of e-mailadres) door te
geven. Op onze website onder ‘Contact’ kunt
u een online formulier vinden om de wijziging
door te geven. Eenvoudig en snel! Na
ontvangst van uw wijziging voeren wij de
wijzigingen z.s.m. door in ons
administratiesysteem.

Komend schooljaar 4 jaar?
Nieuwe ouders die nieuwsgierig zijn naar onze
school, zijn van harte welkom voor een
persoonlijke rondleiding om de sfeer te
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.
Wanneer uw kind komend schooljaar 4 jaar
wordt is het fijn als u uw kind binnenkort gaat
aanmelden zodat wij er rekening mee kunnen
houden bij de groepsindeling.

Zwemmen
Groep 7 en 8 februari 2
9 februari: vrij
 www.pipegaal.nl
 depipegaal@gearhing.net

Groep 3/4 en gr 5/6 Februari 16
Voorjaarsvakantie
Groep 7 en 8 maart 2
Groep 3/4 en gr 5/6 maart 9
Groep 7 en 8 Maart 16
Groep 3/4 en gr 5/6 Maart 23
Groep 7 en 8 Maart 30
Groep 3/4 en gr 5/6 april 6
Groep 7 en 8 april 13
Groep 3/4 en gr 5/6 April 20

Nieuws uit de ouderraad
Beste Ouders,
Voor de Ouderraad (OR) van de Pipegaal zijn
wij op zoek naar een Penningmeester.
Ben jij graag betrokken bij de school van je
kind(eren) en heb je affiniteit met financiën?
De functie
Als penningmeester denk je als het financiële
‘geweten’ mee over alle activiteiten die de OR
organiseert en/of waar financieel aan wordt
bijgedragen. Je houdt toezicht op de
besteding van de ouderbijdragen en zorgt
voor het verwerken van de uitgaven. Het is fijn
als je:
-

Enige kennis hebt van financiële
administratie;
Ervaring hebt met Excel;
Secuur te werk gaat en kritisch durft
te zijn.

Je bent verantwoordelijk voor:
-

Organisatie van het innen van de
jaarlijkse ouderbijdrage;
Het opstellen, bewaken en
verantwoorden van de begroting;
Het verwerken van declaraties;
Het opstellen van het financieel
jaarverslag.

De ouderraad vergadert ongeveer eens per 6
weken, waarbij wisselend twee leerkrachten

aanwezig zijn. Als penningmeester hoef je niet
actief bij te dragen aan het organiseren van de
activiteiten. Maar vind je dit leuk, dan ben je
natuurlijk van harte welkom om ook daar je
input te leveren.

AGENDA :
Woensdag 9
februari

Over de Ouderraad
Op de Pipegaal vinden gedurende het hele
jaar allerlei activiteiten plaats voor de
kinderen. Door Corona, de laatste tijd vaak in
aangepaste vorm. De ouderraad ondersteunt
het team van de Pipegaal bij de organisatie en
uitvoering van deze activiteiten. Hierbij kun je
denken aan: Sinterklaas, Kerst,
Avondvierdaagse, NL Doet en de laatste
schooldag. Verder organiseert de OR in
samenwerking met de
Medezeggenschapsraad (MR) eens per jaar de
algemene ouderavond. En indien nodig
bemiddelt de OR tussen ouders en school en
kan zij de MR adviseren.
Informatie?
Wil je meer weten? Bel of mail gerust even
naar Ine-Trees:
06-24799867 of Inetreesdevries@hotmail.com

 www.pipegaal.nl
 depipegaal@gearhing.net

21 t/m 25
februari

Maandag 28
februari t/m
donderdag 3
maart
Maandag 28
februari en
dinsdag 1
maart
Woensdag
2 maart
Donderdag
3 maart

Analyse dag van de
toetsen.
Kinderen vrij!
Voorjaarsvakantie

Rapportgesprekken
U krijgt hierover nog
informatie.
Afsluiting van het
project: Beter omgaan
met jezelf en de ander.

Opening van het
project:
Veilig helpen.

