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Beste ouders en verzorgers,
Wat een rare afsluiting van het jaar 2021-2021. Gelukkig
hebben we vorige week (mede dankzij de actieve
ouderraad) een super gezellig kerstfeest kunnen vieren.
De foto’s heeft u kunnen zien via de parro app. Bovendien
is het nog gelukt om het jeelo project; “omgaan met geld”
af te sluiten met een prachtig geld bedrag voor de
stichting Jarige Job. We willen iedereen bedanken voor
alle flexibiliteit en inzet tijdens de afgelopen periode.
Verder wensen we iedereen alvast een heel fijn en vooral
gezond 2022.
Fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar!!
Team OBS De Pipegaal

Nieuwe leerlingen
Ylsa,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?

voor kleuters is een speciaal ontbijt om ze
vroeg enthousiast te maken.
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!

De Nationale Voorleesdagen
'De Nationale Voorleesdagen' zijn een
initiatief van Stichting Lezen en worden in
2022 gehouden van 26 januari t/m 5 februari.
Deze dagen worden georganiseerd om ouders
te stimuleren om voor te gaan lezen. Bekende
Nederlanders lezen voor op basisscholen en

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

Voorleesochtend kleuters
Bij ons op de Pipegaal hebben we in de
kleutergroepen een voorleesochtend op
dinsdagochtend 1 februari 2022. Deze
voorleesochtend hoort bij de Nationale
Voorleesdagen.
Postadres:
Postbus 33
8710 AA Workum

Zilveren weken

Klaar-over nieuws

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
het plein gelden met de kinderen besproken
en uitgewerkt.

Het nieuwe schooljaar is alweer een tijdje
bezig en dit betekent ook dat de klaar-overs
weer aan de slag zijn gegaan.

Zwemmen
Zwemlessen tot de voorjaarsvakantie:
Groep 3/4 en 5/6 januari 12
Groep 7 en 8 Januari 19
Groep 3/4 en gr 5/6 Januari 26
Groep 7 en 8 februari 2
Groep 3/4 en gr 5/6 februari 9
Groep 7 en 8 Februari 16

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
Kinderen die jarig zijn, mogen in hun groep
trakteren of een kaartje kiezen waar iets op
staat wat zij die dag willen gaan doen. De
Pipegaal wil aansluiten bij een gezonde
leefstijl. We stellen het daarom op prijs als de
traktatie simpel en gezond is. Op de website
www.gezondtrakteren.nl staan leuke tips voor
traktaties.

 www.pipegaal.nl
 depipegaal@gearhing.net

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
wachten en niet bij de
oversteekplaats.

Heide (06-36037043) of bij de klaar-over van
de dag!

Nieuwe schoolboeken

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.

Klaar-over oproep
We hebben nog steeds 3 vacatures bij het
Klaar-overteam! Wie komt ons versterken?
We zijn op zoek naar:
– Per januari 2022 een klaar-over voor de
woensdagmiddag.
– Per februari 2022 een klaar-over voor de
maandagochtend
Komt dit dagdeel u niet goed uit, maar wilt u
wel graag meehelpen met klaar-overen? Er
kan onderling vast wel een passende oplossing
gevonden worden.
– Doordat de jongste van onze huidige
coördinator volgend schooljaar naar het
voortgezet onderwijs gaat zijn we alvast op
zoek naar een nieuwe klaar-over coördinator
voor schooljaar 2022/2023 en verder.
De taken voor de coördinator zijn:
· Het regelen van toestemmingskaarten
kinderen
· Verzekeringskaarten regelen volwassenen
· Klaar-over schema maken kinderen
· Bijhouden wie wel/geen cursus (1 avond)
heeft gevolgd (volwassenen)
· Eventuele ongeregeldheden oppakken (bijv.
klacht van automobilist)
Lijkt het je leuk om te klaar-overen en/of het
te coördineren? Meld je dan bij Yvonne v/d
 www.pipegaal.nl
 depipegaal@gearhing.net

De opbrengst van de kledingactie was 158
euro en 70 cent!!
We hebben hier voor alle groepen prachtige
boeken kunnen kopen. Iedereen ontzettend
bedankt voor het inbrengen van kleding.
Om alvast in de agenda te zetten: Na de
meivakantie hebben we weer een
inzamelingsactie van bag2skool.

Fusienieuws
Besturenfusie Gearhing en Odyssee
Gearhing en Odyssee willen per 1 januari hun
bestuurlijke krachten bundelen in een nieuw
samenwerkingsbestuur: KyK. Krêft yn
Kollektyf! Daar staat KyK voor. Een passende
naam voor deze fusieorganisatie, waarin we
onze krachten, kennis en expertise bundelen.
Hiermee kunnen we de onderwijskwaliteit
verstevigen, efficiënter inkopen en zo
uiteindelijk meer middelen vrijmaken voor het
onderwijs in de school.
College van Bestuur Per 1 januari treedt voor
de fusieorganisatie een nieuwe bestuurder
aan, Bram ten Kate. Bram is een ervaren
bestuurder, woonachtig in het noorden. Hij
maakt de overstap van directeur Fontys
International Business School, naar bestuurder
in het primair onderwijs. Bram wordt

bestuurder van KyK met ruim 500
medewerkers, 37 scholen voor ruim 3700
leerlingen, verdeeld over vijf gemeenten:
Súdwest Fryslân, Fryske Marren, Leeuwarden,
Waadhoeke en Harlingen.
Stad en platteland Zowel Gearhing als Odyssee
werken vanuit dezelfde passie: passend
onderwijs voor alle leerlingen. Gearhing heeft
haar scholen vooral op het platteland,
Odyssee vooral in de stad. De regio Zuidwest
en Noordwest Friesland is een geheel van stad
en platteland. Een economisch florerend en
leefbaar platteland is van levensbelang voor
economisch en florerende steden. En
andersom. Onderwijs is hierbij een belangrijke
factor.
Onderwijs De bestuurlijke fusie tussen
Gearhing en Odyssee zal voor het onderwijs
niet direct zichtbaar zijn. De scholen
behouden hun eigen identiteit. Leerlingen en
ouders merken vrijwel geen verschil met de
huidige situatie. Leerkrachten behouden hun
eigen school en groep, maar kunnen straks
beter worden ondersteund en hebben meer
kansen voor ontwikkeling en mobiliteit.
Met vriendelijke groet,
Namens het fusie coördinatieteam
Marjolein van den Berg en Dineke Nieuwland

Opbrengst van ons jeelo project;
“omgaan met geld”
De Winterfair heeft een prachtig mooi bedrag
opgeleverd!
Alle kinderen van de Pipegaal hebben hard
gewerkt om de bestellingen klaar te maken.
Bedankt allemaal! Ook alle ouders en anderen
die achter de schermen hun steentje hebben
bijgedragen aan dit mooie resultaat. Er
kunnen weer een flink aantal kinderen in
Nederland hun verjaardag vieren mét een
cadeau, taart en schooltraktatie!
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AGENDA :
Maandag 10
januari
Dinsdag 11
januari
Ma. 17 jan. t/m
vrijdag 4
februari
Woensdag 9
februari 2022

We hopen dat we dan weer
naar school kunnen!
-Leerlingenraad
-Presentatie van het nieuwe
jeelo project .
Toets weken voor groep 2
t/m 8 (IEP-toetsen).
Studiedag kinderen vrij!!

14 t/m 17
februari

Rapportgesprekken.

Donderdag 17
februari

Afsluiting van het project;
Omgaan met jezelf en de
ander.
Voorjaarsvakantie

21 t/m 25
februari
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