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Start Schooljaar met de
Gouden Dagen

We zijn gestart met de Gouden Dagen. Na 6
weken vakantie en nieuwe groepssamenstellingen, heeft een groep nieuwe
kinderen tijd nodig om weer een groep te
OBS De Pipegaal
Hearewei 1
8711 GC Workum
Tel: 0515-542189

Beste ouders en verzorgers,
De eerste nieuwsbrief van het jaar is klaar. Er staat veel
algemene informatie in. Uiteraard vindt u deze
informatie ook terug op de website.
Team De Pipegaal

worden. We gebruiken deze weken voor
groepsvorming, samenwerking, aandacht voor
elkaar, kennismaking en ontmoeten en regels
en afspraken in de klassen, op school en op
het plein. De komende weken zullen nog in
het teken van groepsvorming staan.
Om op een prettige wijze te kunnen
samenleven op onze school hebben wij met
elkaar een aantal afspraken gemaakt. Onze 6
uitgangspunten zijn:
 We zijn aardig tegen elkaar
 We helpen elkaar en luisteren naar elkaar
 We lossen ruzie samen goed op
 We zorgen samen voor rust in de school
 We zorgen goed voor onze spullen en die
van de ander
 We doen allemaal ons best
In deze “Gouden Weken” komen al deze
afspraken aan bod.

Postadres:
Postbus 33
8710 AA Workum

Binnenkomst ’s morgens: De kinderen mogen
vanaf 08.20 uur naar binnen toe of
binnengebracht worden. Vanaf dat moment
zal de pleinwacht naar buiten gaan om de
deur te openen. Om 08.25 uur zal de bel gaan,
zodat de lessen om 08.30 uur ook echt
kunnen starten.

Nieuwe leerlingen
In groep 1 zijn begonnen: Nick, Niels, Tim en
Roemer.
In groep 5 zijn begonnen Lyke en Summer en
in groep 6 is Sophie begonnen en in groep 7
Zoet.
Een fijne tijd gewenst op de Pipegaal!

Even voorstellen
Via deze weg wil ik mij aan u voorstellen.
Ik ben Agnes de Groot, 30 jaar en woon samen
met Rick en onze zoon Tijmen van 1,5 jaar in
Franeker.
Naast lesgeven vind ik het leuk om te
tennissen , winkelen, dagjes uit te gaan en ben
dol op skiën.
Dit schooljaar start ik met veel enthousiasme
op de Pipegaal.
Ik werk nu bijna 10 jaar in het onderwijs en
ben afgelopen jaren werkzaam geweest op de
samenwerkingsschool in Koudum.
Dit schooljaar werk ik op dinsdag en woensdag
in groep 5.
Vanaf oktober zal ik op donderdag bij de
kleuters aan het werk zijn.
Ik heb erg veel zin om op de Pipegaal te
werken en kijk uit naar een fijne
samenwerking met alle collega's, ouders en
natuurlijk de kinderen!
Mocht u nog vragen hebben, loop gerust even
binnen.
Tot ziens!

Wijze van vervanging bij ziekte
van een leerkracht
In geval van ziekte, verlof of scholing wordt er
vervanging verzorgd door een extern bureau.
 www.pipegaal.nl
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Indien er geen invaller beschikbaar is, kiezen
we er in dat geval voor om een groep te
splitsen en deze onder te brengen bij andere
klassen. We willen graag voorkomen dat
klassen naar huis worden gestuurd maar in
het nijpende geval dat er voor meerdere
klassen en/of voor meerdere dagen geen
vervanging is, zullen we helaas ouders
verzoeken hun kind thuis te houden. Het kan
voorkomen dat we gebruik maken van ‘een
wisselsysteem’: als een leerkracht meerdere
dagen ziek is en er geen inval beschikbaar is
voor deze groep, zetten we een leerkracht van
een andere groep in. De groep van de
ingezette leerkracht krijgt deze dag geen les.
Deze kinderen blijven thuis. Hiermee wordt
voorkomen dat steeds dezelfde groep thuis
moet blijven. Let wel, kinderen worden niet
zomaar naar huis gestuurd! We zullen dit
uiteraard goed communiceren met de
desbetreffende ouders.

Kinderpostzegels
Op woensdag 25 september is alweer de start
van de Kinderpostzegelsactie. Zoals u wellicht
weet, is het dan Veekeuringsdag, daarom
krijgen de kinderen van de basisscholen in
Workum de kinderpostzegels al op dinsdag 24
september al mee naar huis.
(https://www.kinderpostzegels.nl)
De missie van Kinderpostzegels is helder: ze
geven kinderen kansen op een betere
toekomst. Kinderen halen met de
Kinderpostzegelactie (van 25 september t/m 2
oktober 2019) geld op voor kinderen die een
steuntje in de rug kunnen gebruiken. Dit jaar
zullen de kinderen zich inzetten voor de
kinderen in de daklozen- en vrouwenopvang.
Om de Kinderpostzegelactie aan te laten
sluiten op het lesprogramma van de leerlingen
in groep 7 en 8 zijn er 2 lespakketten laten
ontwikkelen: Nieuwsbegrip en Jong
Ondernemen. De lespakketten hebben als
doel aandacht te vragen voor de
Kinderpostzegelactie van 2019 en de
leerlingen meer betrokken te maken bij het

doel waar ze zich voor zullen inzetten tijdens
de actie.

De leerlingenraad
Binnenkort zullen in groep 3 t/m 8 de
verkiezingen voor de leerlingenraad
plaatsvinden en op dinsdag 24 september om
13.45 uur zal de nieuwe raad geïnstalleerd
worden. Verslagen van de bijeenkomsten van
de leerlingenraad kunt u vinden in de
nieuwsbrief.

Folders

De Kinderboekenweek is elk jaar weer een
belangrijk evenement om kinderen in
aanraking te laten komen met het lezen van
boeken. Kinderboeken zorgen voor vermaak,
maar zijn ook essentieel in de ontwikkeling
van een kind. Elk jaar kent de
Kinderboekenweek een leuk, stoer of
spannend thema. Zo waren er in het verleden
superhelden, reisverhalen en sport het thema
van de Kinderboekenweek. Het thema van dit
jaar is:
Vervoersmiddelen en het motto is Reis mee!
De 65ste editie van de Kinderboekenweek
vindt plaats van 2 t/m 13 oktober

In het begin van het schooljaar krijgen wij als
school veel folders, reclamemateriaal en
briefjes om uit te delen. Wij delen de nodige
folders en briefjes uit. De overige materialen
kunt u naar behoefte meenemen. Ze liggen in
de centrale hal.

Vakantierooster 2019- 2020Het
vakantierooster kunt u vinden op onze
website www.pipegaal.nl
Extra vrije dagen
Naast deze vakanties en vrije dagen zijn er nog
enkele andere vrije dagen, onder andere
studiedagen voor de leerkrachten en margeuren voor andere activiteiten of eventuele
calamiteiten. Wij laten u, voor zover mogelijk,
ruim van te voren weten wanneer de kinderen
extra vrij zijn.

Kledingactie
Om ook alvast op de kalender te zetten:
Maandag 4 november is weer de kledingactie
van Bag2school.
De opbrengst is voor school, dus leg
afgedankte kleding, schoenen, riemen,
gordijnen, dekbedden en/of overtrekken, nog
even apart voor de kledingactie!

Kinderboekenweek 2019
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Allemaal instappen! Reis mee met de fietstaxi,
de huifkar, de hogesnelheidstrein of het
ruimteschip. De Kinderboekenweek 2019 gaat
over vervoersmiddelen. Onder het motto Reis
mee! gaan we op reis in kinderboeken. Niet de
bestemming maar het vervoer erheen staat
centraal. Ontdek de ruimte met een raket,
beleef avonturen op een cruiseschip, verken
een land tijdens een roadtrip, trek rond met
een tractor en zeil de wereld rond op een
catamaran. Een reis verrijkt je leven en met
een boek kan een kind elke reis maken die hij
of zij wil. Van een rondje op de step in de
buurt tot aan een ruimtereis door het heelal.
Toer je alleen of rijd je samen? Tijdens de
Kinderboekenweek 2019 reizen we allemaal.

Boek van de maand

Bekijk de leukste momenten van uw kind.
Wij kunnen (bijvoorbeeld) tijdens het
schoolreisje heel eenvoudig de leukste
foto’s met u delen. Foto’s worden veilig
gedeeld binnen onze eigen
schoolomgeving.
Via Parro kunt u aangeven waar foto’s van uw
kind gedeeld mogen worden.
Nu even niet (over liefde voor kleine dingen),
Martine Verstraete

Wilt u meer weten? Lees dan verder op
www.parro.com/ouders.

'Zullen we iets leuks doen?' vraagt papa.
'Pap, nu even niet,' zegt Oscar. 'Ik ga in mijn
tentje.'
'Wat ga je daar doen?'
'Even helemaal niets. Doe mee!'

Project Hond in de klas groep
1 t/m 4

Een geribbeld stokje, een gouden paperclip of
een donzig veertje. Oscar ontdekt iedere dag
iets bijzonders. Alle ontdekkingen bewaart hij
in zijn kamer. In zijn bed, tussen zijn kleren,
aan het plafond vind je honderden potjes met
zijn schatten. Overal, behalve in zijn tentje:
zijn lievelingsplek.
'Nu even niet' is een prentenboek dat jonge
kinderen en volwassenen leert verwonderen.
Het gaat over het vinden van rust en aandacht
voor jezelf, de ander en de wereld om je heen.

Leestas en rapport!!!
De meeste kinderen hebben de leestas en
het rapport alweer mee naar school
genomen. Wanneer dit nog niet gedaan is
deze graag zo snel mogelijk inleveren op
school.

De Parro app
Wij gaan de Parro app op school gebruiken!
U heeft van ons een e-mail ontvangen zodat
u ook Parro kan gebruiken. Deze app geeft
u en ons veel voordelen.
Altijd op de hoogte. Het wordt voor ons
makkelijker om u op de hoogte te houden.
De berichten komen direct aan en kunnen
we niet kwijtraken!
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Wij gaan dit schooljaar meedoen met het
project Hond in de Klas van het Sophia
Snuffelcollege. Dit betreft drie lessen van
een half uurtje tot drie kwartier voor
kinderen van groep 1t/m 4. Doel is uitleg
geven over gedrag van honden en wat je
moet doen als een hond op je afrent. Ook
gaan ze vertellen hoe leuk honden zijn en
wat je allemaal voor spellen kunt doen
samen met een hond. De lessen worden
gegeven door Hele van der Vijver samen
met Winnifred vd Meer, die twee honden
heeft die uitgebreid door een
gedragsdeskundige getest zijn en voor de
klas mogen staan. De eerste les is zonder
echte hond, en de tweede en derde les
komt de hond mee. De derde les krijgen de
kinderen een Snuffeldiploma.
Overkoepelende doelen zijn dat het aantal
bijtincidenten afneemt en dat de angst voor
honden afneemt.

Klaaroveren
Het nieuwe schooljaar is weer begonnen en
dit betekent dat ook de klaar-overs weer aan
de slag zijn gegaan.
Aangezien er weer veel nieuwe leerlingen op
school zijn, en 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, is het de
bedoeling dat u ook hier oversteekt, 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 parkeer terrein 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.

opmerkingen hebben t.a.v. de
verkeersveiligheid, dan kunt u dit altijd
doorgeven aan school (team, ouderraad)

Luizen
De zomervakantie is weer voorbij! Ook dit
schooljaar zet de hoofdluiswerkgroep zich
weer in om de school luisvrij te maken. Maar
dat kunnen zij niet zonder uw hulp!
De hoofdluiswerkgroep controleert de
kinderen na elke vakantie op hoofdluis. U
krijgt als ouders persoonlijk bericht als bij uw
kind hoofdluis is gevonden. Ook worden alle
ouders op de hoogte gesteld via de mail, als er
weer luis is aangetroffen op onze school. Lees
dus de mails van school goed, er staat
belangrijke informatie in. Na twee weken
doen zij een nacontrole om te kijken of de
behandeling heeft geholpen en of er geen
verdere verspreiding is geweest.

* 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.
Graag aandacht voor bovenstaande, wilt u dit
ook communiceren naar de oppas en opa en
oma, als die de kinderen haalt of brengt.
Mocht u verder nog suggesties of
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En dan komt u in actie: Controleer uw kind
regelmatig op hoofdluis. En als uw kind
hoofdluis heeft, dan is twee weken lang elke
dag kammen, met een ijzeren netenkam, de
enige methode om er vanaf te komen, en om
verspreiding te voorkomen. Deze kam kunt u
kopen bij de apotheek, of lenen van school.
Helpt u weer mee dit jaar om de school
hoofdluisvrij te maken?

Zwemmen
Na de herfstvakantie beginnen de
zwemlessen:

Groep 3/5 en gr 4 op 30 oktober
Groep 6 en gr 7 8 op 6 november
Groep 3/5 en 4 op 13 november
Groep 6 en 7/8 op 20 november
Groep 3/5 en 4 op 27 november
Groep 6 en 7/8 op 4 december
Groep 3/5 en 4 op 11 december
Groep 6 en 7/8 op 18 december
Kerstvakantie

AGENDA :
2 t/m 4
september
9
september
Di 24
september
24
september
25
september
Wo 2 okt
t/m 9
oktober
4 oktober

21 t/m 25
oktober
4
november
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