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Nieuwe leerlingen:
Mieke en Daan, welkom en veel plezier bij ons
op school! Ook heten we Michael en Joy
welkom in groep 7 en 8.

Week van de Lentekriebels
Het voorjaar komt eraan en dus ook de
jaarlijkse Week van de Lentekriebels.
De week van de Lentekriebels is maandag 21
t/m vrijdag 25 maart. Het thema dit jaar is: Je
lijf is van jou Het gaat hierbij om het
bespreekbaar maken van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Ook jonge kinderen
OBS De Pipegaal
Hearewei 1
8711 GC Workum
Tel: 0515-542189

Beste ouders en verzorgers,
Na een lekkere voorjaarsvakantie zijn we weer volop
aan het werk. Heerlijk dat alle ouders weer in school
mogen en de meeste corona regels weer voorbij
zijn. School breed zijn we gestart met ons nieuwe
jeelo project: Veilig helpen. We besteden dit
schooljaar ook aandacht aan de week van de
lentekriebels. U kunt hier meer over lezen in deze
nieuwsbrief.
Team OBS De Pipegaal

hebben vragen over relaties en seksualiteit.
Kinderen maken vanaf de geboorte een
seksuele ontwikkeling door, al voordat ze in
de puberteit komen. De lessen relationele en
seksuele vorming sluiten aan op deze
ontwikkeling. De school ondersteunt kinderen
hierbij door het geven van juiste informatie en
het leren van vaardigheden. Kinderen raken zo
ook vertrouwd met de onderwerpen en
vinden het normaal om hierover te praten. Ze
worden zich bewust van hun eigen én
andermans gevoelens, en leren dat ze hun
mening, wensen en grenzen mogen aangeven.
Postadres:
Postbus 33
8710 AA Workum

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/informatievoor-ouders

Open dagen

Mede dankzij jullie hulp en inzet krijgen zij nu
de hulp die ze nodig hebben.
Wij gaan de actie morgen afsluiten met het
zingen van een gezamenlijk lied voor
Oekraïne.
Om 5 voor 12 zingen we samen met de andere
basisscholen in Nederland dit lied.

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.

https://wijstaanhiersterk.nl/

Koningsspelen vrijdag 22 april

Groep 3/4 en 5/6 Maart 23

Wij hebben ons ook dit jaar weer
ingeschreven om mee te doen met de
landelijke Koningsspelen op 22 april. We
willen deze dag feestelijk starten met een
ontbijt wat ons gratis aangeboden wordt door
de organisatie van de Koningsspelen. Na het
ontbijt zullen we deze morgen sportief gaan
invullen. Verdere informatie volgt nog.

Zwemmen
Groep 3/4 en 5/6 Maart 9
Groep 7 en gr 8 Maart 16

Groep 7 en gr 8 maart 30
Groep 3/4 en 5/6 april 6
Groep 7 en gr 8 April 13
Groep 3/4 en 5/6 April 20
Meivakantie

Leerlingenraad: Pipegaal in actie
voor Oekraïne
Beste ouder/verzorgers en kinderen van de
Pipegaal,
Wij willen jullie bedanken voor jullie hulp.
Wij hebben namelijk in 3 dagen 145,60
opgehaald met de flessenactie voor Oekraïne.

Groep 7 en gr 8 mei 11
Groep 3/4 en 5/6 Mei 18
Groep 7 en gr 8 mei 25

(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.

 www.pipegaal.nl
 depipegaal@gearhing.net

Nieuws uit de
medezeggenschapsraad
Maandag 24 januari heeft de
medezeggenschapsraad afscheid genomen
van Jeltsje Kragt. Jeltsje was alweer een aantal
jaar betrokken als ouderlid van de MR. Jeltsje
is met haar gezin naar Noorwegen
geëmigreerd. We bedanken haar voor haar
waardevolle bijdrage aan de MR. We wensen
haar en haar gezin heel veel geluk in
Noorwegen toe! Dat betekent dat we ook op
zoek gaan naar een nieuw MR lid! Nieuws
vanuit de Medezeggenschapsraad:
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?
Om plaats te nemen in de MR moet u 1 of
meerdere kinderen bij ons op school hebben.
U kunt zich voor 31 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, Annie Bootsma en Diana
Venema

 www.pipegaal.nl
 depipegaal@gearhing.net

AGENDA :
3 maart

Opening van jet Jeelo
project: “Veilig helpen”

21 t/m 25
maart

Week van de
lentekriebels

4 april

15 t/m 18
april
19,20,21
april

22 april
25 april t/m
6 mei

Algemene ouderavond op
school voor alle ouders
(informatie volgt)
Goede vrijdag en Paas
maandag vrij!
Oudergesprekken
Uitnodiging komt via
Parro
Koningsdag op schoola
Meivakantie
Kinderen vrij!

