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Beste ouders en verzorgers,
Na een heerlijke voorjaarsvakantie gaan we school breed
verder met ons Jeelo project: Veilig in het verkeer. We
besteden dit schooljaar ook aandacht aan de week van
de lentekriebels. U kunt hier meer over lezen in deze
nieuwsbrief. Verder vindt u in deze nieuwsbrief de data
waarop de rapportgesprekken plaats zullen vinden.

Rapport en rapportgesprekken
We hebben de eerst twee weken na het
thuisonderwijs gebruikt om met de kinderen
weer te wennen aan het schoolritme en
zelfvertrouwen op te doen. Vervolgens was
het voorjaarsvakantie. In de week na de
voorjaarsvakantie zijn we gestart in de met de
toetsen van IEP.(Groep 3 t/m 8) 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
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een positieve leerontwikkeling van het kind.
Op vrijdag 26 maart krijgen de kinderen het
rapport mee naar huis. In het rapport vindt u
een leeswijzer voor de nieuwe IEP toetsen.
Tijdens de gesprekken zullen we deze toetsen
toelichten.
In de week van 29 maart t/m 1 april hebben
we de telefonische rapportgesprekken.

Postadres:
Postbus 33
8710 AA Workum

Telefonische 10 minuten
gesprekken
De rapport gesprekken zullen deze keer weer
telefonisch plaatsvinden omdat we de live
contacten nog zoveel mogelijk beperken. Wij
zouden het fijn vinden als u allemaal in gaat
tekenen voor deze telefonische gesprekken.
De ouders van groep 8 worden/zijn op een
ander moment al uitgenodigd voor een
gesprek en hoeven nu niet in te tekenen.
U zult via Parro uitgenodigd worden om in te
tekenen. De leerkracht belt u op, op het door
u geplande tijdstip. Mocht het zo zijn dat er
voor u geen goed moment tussen zit, wilt u
dat dan aangeven bij de eigen
groepsleerkracht van uw kind(eren). De
leerkrachten zullen dan samen met u zoeken
naar een passend moment.

Week van de Lentekriebels
Het voorjaar komt eraan en dus ook de
jaarlijkse Week van de Lentekriebels. Dit
jaar is het thema: seksuele en
genderidentiteit.
De Week van de Lentekriebels is van maandag
15 t/m vrijdag 19 maart. De lessen in de Week
van de Lentekriebels worden gegeven met
behulp van de digitale methode ‘Kriebels in je
buik’ van kwink, een methode met een
doorlopende leerlijn van groep 1 t/m 8. Het
begint in groep 1 met de les ' Wie ben ik?' Met
als leerdoel: Het respecteren van onderlinge
verschillen tussen mensen. En eindigt in groep
8 met lessen over puberteit. De leerlingen
maken op een aansprekende manier en bij
hun leeftijd passende wijze kennis met allerlei
zaken op het gebied van relaties en
seksualiteit. Wilt u als ouder meer weten over
de Week van de Lentekriebels, klik daarvoor
op de onderstaande link.
https://www.seksuelevorming.nl/onderwijsso
ort/basisonderwijs/week-van-delentekriebels/informatie-voor-ouders

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
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.

Koningsspelen vrijdag 23 april
Wij hebben ons ook dit jaar weer
ingeschreven om mee te doen met de
Koningsspelen. Helaas ook dit jaar geen
Koningsontbijt, maar we gaan er binnen de
mogelijkheden hoe dan ook een sportief
feestje voor de kinderen van maken.

Zwemmen
Vanaf 17 maart is het weer toe gestaan 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.

Gym in de sporthal
Wij zijn weer gestart met gym in de sporthal.
Alle groepen hebben de mogelijkheid om
apart te gymmen. Groep 7 en 8 gymmen wel
op dezelfde tijd maar maken gebruik van
verschillende kleedkamers en gebruiken niet
tegelijk dezelfde kant van de sporthal zodat ze
toch gescheiden kunnen gymmen.

Voorleeswedstrijd
Het begon allemaal met een weddenschap. Ik
en mijn vriendinnen hadden een
weddenschap bedacht. Ik weet zelf niet meer
wat precies de weddenschap was, maar ik
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weet wel dat ik verloren had, dus ik moest mij
inschrijven voor de voorleeswedstrijd.
Ik dacht bij me zelf na van ‘Ik ga wel een
beetje mijn best doen, anders is het toch voor
niks!’ Maar toen had ik blijkbaar te best
gedaan. Toen was ik door!!
De volgende ronde van school. Ik was best wel
zenuwachtig, maar toen was het ook zover.
Ik trilde als een malle toen ik op de stoel zat. Ik
begon voor te lezen. Later met verhaal
begonnen mijn vrienden best gek te doen. Ze
deden allemaal gebaren van: zachter, harder,
goed zo! Maar ik snapte er helemaal niks van.
Toen was ik klaar met voorlezen, maar nu
begon het pas echt spannend te worden. De
jury begon te praten over hoe goed we
allemaal waren en toen was het nummer
3……… en toen nummer 2………… en dan als
allerlaatste nummer 1 Benthe van Dijk! De
hele klas was blij, ze gingen helemaal om mij
heen springen enzovoorts.

Twee weken later was het school. De juf zei
tegen mij van: kom maar op de stoel! En was
het elleboog tegen elleboog. ‘Gefeliciteerd,
Benthe is derde geworden van de
voorleeswedstrijd!’
En dan komen we nu bij het einde van mijn
avontuur, maar…. Ik krijg nog wel een
cadeautje!
Groetjes Benthe van Dijk

Een paar weken later drong er tot mij door dat
ik nu voor een hele grote groep moest
voorlezen, dat wou ik echt niet.
Het was januari, het was lockdown. Misschien
gaat het helemaal niet meer door, maar hoe
moet het dan? Dacht ik. Later kreeg mijn
moeder een mailtje over de
voorleeswedstrijd. ‘Het moet op een filmpje!’
daar was ik zo blij mee, dat ik niet voor veel
mensen moet voorlezen. (Er zijn dus ook
voordelen van corona)
Ik had meerdere filmpjes gemaakt en had er
een uitgekozen.
Nu maar afwachten…
Mijn juf had een mailtje gestuurd naar mijn
moeder. Mijn moeder en ik gingen het mailtje
rustig door lezen. En toen stond er nummer
1…… Nummer 2….. En nummer 3 was Benthe
van Dijk van de pipegaal. Ik stuurde naar mijn
juf van ‘jey!’
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(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.

Nieuwbouw
In de voorjaars vakantie zijn ze gestart met de
grondwerkzaamheden voor de nieuwe school.
Binnenkort wordt u door de stuurgroep
geïnformeerd over het verdere verloop van de
nieuwbouw.

Gezocht enthousiaste mensen met
groene vingers!
Voor een nieuw diaconaal project in Workum
zijn we op zoek naar mensen met groene
vingers die het leuk vinden om met andere
mensen een natuur-educatietuin op te zetten.
In samenwerking met de drie basisscholen
van Workum zijn we van plan om een stuk
grond nabij het park om te toveren tot een
mooie natuur/educatie tuin op basis van de
permacultuur. Een plek waar jong en oud
samen kunnen komen om samen de grond te
bewerken, samen te zaaien en natuurlijk
samen te oogsten. En stelt u zich eens voor als
we van hetgeen er geoogst wordt een
gezonde maaltijd kunnen bereiden die we met
heel veel mensen delen, zittend aan lange
tafels midden in de tuin.
Er is op dit moment al een aantal enthousiaste
vrijwilligers bezig om het project van de grond
te krijgen. Zo denken we na over wat er
allemaal nodig is om zo’n tuinproject goed te
laten slagen en één van de punten is dat we
hier zeker nog mensen met een groot hart
voor de natuur bij kunnen gebruiken! Het
gaat om mensen die met ons willen
meedenken, maar zeker ook om mensen die
straks met ons willen meedoen.
Samen met de kinderen van de scholen en de
ouders en grootouders een plek creëren waar
we met de handen in de klei contact kunnen
maken met de natuur en elkaar. Ervaren waar
onze groenten vandaan komen en hoe ze
groeien. En wat er allemaal voor nodig is! Een
prachtig initiatief waar we uw ondersteuning
goed bij kunnen gebruiken. Dus voelt u zich
door bovenstaande aangesproken, aarzel dan
niet maar neem contact op. In een persoonlijk
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gesprek kunnen we nog beter uitleggen wat
we willen en waar we voor staan. We zien dan
ook uit naar uw reactie.
Namens de werkgroep educatie/natuurtuin
Workum
Kees van Kordelaar
06-19905519

Nieuws uit de ouderraad en de
medezeggenschapsraad.
Beste ouder/verzorger,
2020 was een raar jaar. En ook 2021 zijn we
weer op een ongebruikelijke manier
begonnen. Als ouderraad van de Pipegaal zijn
we gewend om ieder jaar in februari of maart
een Algemene Ouderavond te organiseren
samen met de leerkrachten van de school.
Hier worden de verslagen van het afgelopen
jaar besproken en vastgesteld en verzorgt de
school vaak nog een
themabijeenkomst. Helaas is het dit jaar niet
mogelijk om u op de school te ontvangen.
We hebben dan ook besloten om u per mail te
informeren. Bijgevoegd vindt u:
•
•
•
•

Financieel jaarverslag
Verslag algemene ouderavond 2020
Jaarverslag ouderraad 2019-2020
Jaarverslag Medezeggenschapsraad
2019-2020

Voor de kascontrolecommissie zoeken wij nog
twee leden. Hiervoor kunt u zich aanmelden
bij onze penningmeester Iwan van Dam
(iwanvandam71@gmail.com).
Mocht u toelichting willen op de stukken of
bezwaar willen uiten, dan vernemen we dit
graag voor 25 maart van u. U kunt zich
wenden tot: - Iwan van Dam op:
iwanvandam71@gmail.com (financiën) of;
- Ine-Trees de Vries op:
inetreesdevries@hotmail.com (algemene
zaken)

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te
hebben geïnformeerd. En we hopen dat we
elkaar binnenkort weer vaker kunnen treffen
in en rondom de school.

AGENDA :

Met vriendelijke groet,

Week van de lentekriebels

namens de Ouderraad

15 t/m 19
maart

Ine-Trees de Vries

Vrijdag 26
maart

Rapport mee naar huis.

Maandag 29
maart t/m
donderdag 1
april.
2 t/m 5 april
23 april
27 april
3 t/m14 mei
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Telefonische
Rapportgesprekken.

Goede vrijdag en Paas
maandag vrij!
Koningsdag op school.
Koningsdag kinderen vrij!
Meivakantie
Kinderen vrij!

