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Beste ouders en verzorgers,
De nieuwsbrief van januari staat voor u klaar. We willen
iedereen alvast een heel fijn en gezond 2020 wensen!!
Er staat veel algemene informatie in deze nieuwsbrief.
Uiteraard vindt u deze informatie ook terug op de website.
De nieuwsbrief kunt u daar ook vinden.
Fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar!!
Team OBS De Pipegaal

Nieuwe leerlingen

De Nationale Voorleesdagen

Luuk Hooghiemstra. Welkom en veel plezier
op onze school!

Kerstleestasjes
De kinderen van groep 3 t/m 6 hebben in de
kerstvakantie een leestasje mee gehad om te
lezen. Zou u willen zorgen dat de tasjes met
boeken deze week weer mee naar school gaan
zodat we ze het volgende jaar weer kunnen
gebruiken?

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

'De Nationale Voorleesdagen' zijn een
initiatief van Stichting Lezen en worden in
2020 gehouden van 22 januari t/m 1 februari.
Deze dagen worden georganiseerd om ouders
te stimuleren om voor te gaan lezen. Bekende
Nederlanders lezen voor op basisscholen en
voor kleuters is een speciaal ontbijt om ze
vroeg enthousiast te maken.
Postadres:
Postbus 33
8710 AA Workum

Het doel van 'De Nationale Voorleesdagen' is
het voorlezen aan kinderen die zelf nog niet
kunnen lezen, te bevorderen.
Voorlezen aan kinderen is belangrijk. Het
prikkelt de fantasie, ontwikkelt het taalgevoel,
vergroot hun woordenschat en draagt bij aan
hun interactieve vaardigheden. Maar bovenal
bezorgt het hun heel veel plezier!

Het Nationale Voorleesontbijt
Ook bij ons op De Pipegaal hebben we in de
kleutergroep een voorleesontbijt op
dinsdagochtend 21 januari. De kinderen
maken deze dag thuis een ontbijtje klaar voor
een klasgenoot. In de klas kunnen we dan
samen genieten van een spannend verhaal en
een lekkere boterham. De ouders van groep 1
en 2 krijgen nog een mail met informatie over
het voorleesontbijt.

Studiedagen en staking
Op 6 januari zijn alle kinderen vrij in verband
met een studiedag van de Gearhing.
Op woensdag 22 januari heeft het team een
studiedag over Jeelo. De kinderen zijn deze
dag vrij.
De onderwijsvakbonden hebben een
onderwijs staking aangekondigd op 30 en 31
januari. We houden u hierover op de hoogte.

het plein gelden met de kinderen besproken
en uitgewerkt.

Zwemmen
Zwemlessen tot de voorjaarsvakantie:
Groep 3/5 en gr 4 Januari 8
Groep 6 en 7/8 Januari 15
Groep 3/5 en gr 4 Januari 22
Groep 6 en 7/8 Januari 29
Groep 3/5 en gr 4 Februari 5
Groep 6 en 7/8 Februari 12
Voorjaarsvakantie

Ochtendpauze
Wij streven ernaar dat de kinderen in alle
groepen fruit en/of groente eten in de
ochtendpauze. Bij het tienuurtje zien wij liever
geen (ontbijt)koeken of toetjes. Meer fruit en
groente eten draagt bij aan een gezonde
ontwikkeling. Het blijkt dat samen fruit eten
op school er ook voor zorgt dat kinderen thuis
vaker gezond kiezen. Als uw kind geen fruit
eet, adviseren wij een belegde boterham,
cracker, of rijstwafel ( zonder smaakje) mee te
geven.

Verjaardagen

Groep 7 en 8 hebben een geweldig bedrag van
1964 euro !!! opgehaald met de
kinderpostzegelactie voor kwetsbare
kinderen!!
Iedereen enorm bedankt voor zijn of haar
inzet!

Kinderen die jarig zijn, mogen in hun groep
trakteren. Daarnaast gaan zij alle leerkrachten
langs om gefeliciteerd te worden. De Pipegaal
wil aansluiten bij een gezonde leefstijl. We
stellen het daarom op prijs als de traktatie
simpel en gezond is. De leerkrachten krijgen
graag net als de kinderen ook een gezonde
traktatie (op de website
www.gezondtrakteren.nl staan leuke tips voor
traktaties).

Zilveren weken

Klaar-over nieuws

Kinderpostzegels

In de eerste week van januari starten we met
de Zilveren week. Het is een vervolg op de
Gouden Weken aan het begin van het
schooljaar. In deze eerste week van januari
staan alle afspraken van onze school en van de
klas centraal Tijdens de gouden weken
hebben wij de 7 afspraken die in de klas en op
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Het nieuwe schooljaar is alweer een tijdje
bezig en dit betekent ook dat de klaar-overs
weer aan de slag zijn gegaan.
In deze start periode werd door de klaar-overs
nog regelmatig geconstateerd dat een aantal
ouders/oppassen/grootouders/oudere
leerlingen, geen of niet altijd gebruik maken

van deze klaar-over. Aangezien we allemaal
willen dat onze kinderen veilig op school
aankomen, willen we iedereen graag nog even
attenderen op de volgende afspraken die er
gelden:
• Als de klaar-over er staat, steekt u bij
de klaar-overplek over, ook als u op
dat moment uw kind(eren) niet bij u
heeft. Het is naar kinderen moeilijk uit
te leggen dat regels niet voor iedereen
gelden.
• Als u met de auto komt, deze graag
parkeren op het parkeerterrein van
de supermarkt. Vervolgens kunt u uw
kinderen veilig laten oversteken bij de
klaar- over.
• Het is niet de bedoeling dat u op de
weg stopt om daar uw kind af te
zetten, dit geeft onduidelijkheid, en
levert een gevaarlijke situatie op voor
uw eigen kind en andere kinderen.
• Als u op de fiets komt vanuit de
richting van het Thomashof, en u
maakt gebruik van de oprit voor het
onderbouwplein, dan wel graag lopen
op de stoep. Ook hier geldt weer,
goed voorbeeld doet volgen.
• Het is op de stoep en bij de
oversteekplaats vrij krap, daarom een
vriendelijk verzoek om uw fiets zo weg
te zetten dat de oversteekplaats niet
geblokkeerd wordt. Ook
speelafspraken liever niet in deze zone
regelen.
• Oudere leerlingen die alleen naar
school komen vanuit de richting
Begine en Aldewei, steken soms het
drukke kruispunt schuin over. Dit is
gevaarlijk en niet de bedoeling. Op
school wordt hier aandacht aan
besteed, het zou fijn zijn als u dit ook
thuis bespreekt.
• Graag uw (jonge) kind bij u houden,
het is voor de klaar-over niet altijd
bekend welk kind bij welke
volwassene hoort als de kinderen in
een groep oversteken. Het zou fijn zijn
als u met uw kind bespreekt dat ze bij
het hek op u of de oppas moeten
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wachten en niet bij de
oversteekplaats.
Graag aandacht voor bovenstaande, wilt u dit
ook communiceren naar de oppas, als die de
kinderen haalt of brengt. Mocht u verder nog
suggesties of opmerkingen hebben t.a.v. de
verkeersveiligheid, dan kunt u dit altijd
doorgeven.

Nieuws uit de ouderraad
Ouderavond om alvast in de agenda te zetten.
We verwelkomen u graag op de Algemene
Ouderavond op donderdag 27 februari 2020.
Wij zullen u deze avond iets vertellen over
onze manier van werken met Jeelo. Bovendien
zullen we u op de hoogte brengen van alle
ontwikkelingen m.b.t de nieuwbouw van onze
school. nieuwe We starten om 20.00 uur op
school.
Pipegaal Film Festival
Vrijdag 7 februari is er weer het jaarlijkse
filmfestival. Dit jaar hebben we er weer voor
gekozen om het op vrijdag te houden om dat
veel kinderen op zaterdag andere
verplichtingen hebben. In de middag om 15.00
uur voor de kinderen groep 1 t/m groep 4 en
in de avond om 19.00 uur voor de kinderen
van groep 5 t/m 8. We hebben leuke films op
het programma, komt allen! Informatie over
films en tijden volgt nog.

Schoonmaakavond
Om de kinderen in een schone school te laten
vertoeven is het nodig minimaal 2 keer per
schooljaar schoon te maken. Alle scholen in
Nederland krijgen namelijk maar een beperkt
budget voor de schoonmaak. Te weinig om
meubilair, lesmateriaal, kasten etc. goed
schoon te houden.
Elk gezin is ingedeeld voor een van de twee
schoonmaakavonden en we maken schoon
tussen 19.00 en 21.00 uur.
Zo moet het voor iedereen mogelijk zijn om
zijn/haar steentje bij te dragen.
Op dinsdag 11 februari zijn de volgende
ouders; achternaam van de leerling(en) A t/m
J. Graag afmelden wanneer u niet aanwezig
kunt zijn op de avond dat u ingedeeld bent.
Als u in februari niet kunt, mag u uiteraard ook
op de avond in juli komen. Deze datum wordt
later nog bekend gemaakt.

AGENDA :
Maandag 6
januari
Dinsdag 7
januari
Ma. 13 jan.
t/m vrijdag
25 januari
Dinsdag 21
januari

Woensdag
22 januari
Donderdag
30 januari en
vrijdag 31
januari
Vrijdag
7 februari

Gearhingdag voor het
team. De kinderen zijn
deze dag vrij!!
-Leerlingenraad
-Presentatie van het
nieuwe jeelo project
Toets week voor groep 2
t/m 8 (Cito-toetsen)
Voorleesontbijt voor
groep 1 en 2

Studiedag voor het
team. De kinderen zijn
vrij
Om alvast in uw agenda
te zetten. Stakings
dagen in het onderwijs
Pipegaal Filmweekend
15.00 uur groep 1 t/m 4
19.00 uur groep 5 t/m 8

10 t/m 13
februari

Rapportgesprekken

11 februari

Schoonmaakavond
19.00-21.00 uur
Achternaam van de
leerling(en) A t/m J

Woensdag 12
februari
Vrijdag 14
februari
17 t/m 21
februari
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Afsluiting van het
project; Beleven van de
planeet
Rapport mee!
Voorjaarsvakantie

