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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
worden. We gebruiken deze weken voor
groepsvorming, samenwerking, aandacht voor
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Hearewei 1
8711 GC Workum
Tel: 0515-542189

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

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

Postadres:
Postbus 33
8710 AA Workum

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. Maar er komt meer aan
bod; in de groepen worden regelmatig
coöperatieve werkvormen gebruikt om alle
kinderen lekker actief mee te laten doen. Ook
gebruiken de leerkrachten ”energizers”: dat
zijn kleine opdrachten die zorgen voor
afwisseling in de les, voor het losmaken van
energie en voor het inrichten van de
aandacht. Het doel van een energizer is ook
vooral dat het leuk is. Dat er even een
moment is van plezier maken met elkaar.

Kwink
We werken op school met Kwink. Dit is een
online methode voor sociaal-emotioneel leren
(SEL). Inclusief burgerschap en mediawijsheid.
Voor groep 1 t/m 8 van het primair onderwijs.
In de bijlage vindt u het uitlegboek voor
ouders en de eerste koelkastposter met de
onderwerpen waaraan wij met de hele school
de komende weken gaan werken.

zwangerschapsverlof. Op dinsdag en
woensdag sta ik op De Pipegaal voor groep 6.
Op de andere dagen werk ik in Makkum en
Boazum. Ik ben 27 jaar, woon in Heerenveen
en ben inmiddels 5 jaar werkzaam als
leerkracht, waarvan ik 4 jaar op De Meerpaal
in Lemmer heb gewerkt. In mijn vrije tijd ben
ik in mijn moestuin of in de sportschool te
vinden. Ook vind ik het heel leuk om piano en
gitaar te spelen. U zult me vast eens voorbij
zien komen lopen, al dan niet met de gitaar op
de rug
Tot binnenkort!
Met vriendelijke groet,
Marye de Vries

De schoolgids
Op onze website kunt u onze schoolgids
vinden. Hierin staat belangrijke informatie
over onze basisscholen in onderwijsteam 2van
Gearhing en natuurlijk over onze school in het
bijzonder. www.depipegaal.nl

De leerlingenraad en
zonnebloemwedstrijd
Donderdag 3 september hebben we met alle
kinderen samen de leerlingenraad van
afgelopen schooljaar bedankt.
Dit deden we met elkaar in de middenruimte.
En de nieuwe leerlingenraad is geïnstalleerd.
We wensen de nieuwe leerlingenraad heel
veel succes!!

Nieuwe leerlingen
In groep 1 zijn begonnen: Jasper, Gwen,
Jaysen, Jule en Figo. Welkom!
In groep 3 Jitze Bruins Slot
In groep 4 Lahank Mohamad
In groep 6 Rinze Bruins Slot
Een fijne tijd gewenst op de Pipegaal!

Even voorstellen
Beste ouders van De Pipegaal,
Ik stel me graag even aan u voor. Ik ben Marye
de Vries en vervang juf Agnes tijdens haar
 www.pipegaal.nl
 depipegaal@gearhing.net

Ook is de prijs uitgereikt aan de winnaar die
de hoogste zonnebloem heeft laten groeien.
De winnaar is: Oane Bekkema uit groep 7. Zijn
zonnebloem heeft een hoogte bereikt van
3.32 meter!

Gefeliciteerd Oane, en veel plezier met je
insectenhotel en natuurboek!

Folders
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.

Vakantierooster 2020-2021
Het vakantierooster kunt u vinden op onze
website www.pipegaal.nl

Week Tegen Pesten 2020
Wij doen ook dit jaar weer mee aan de Week
Tegen Pesten (21 t/m 25 september 2020).
Op deze manier maken we een goede start in
het nieuwe schooljaar waarin we met elkaar
zorgen voor een fijne en veilige school. Het
motto van dit jaar is ‘Samen aan zet’. Samen
met de groep, het team, de hele school zijn wij
aan zet om weer op een prettige manier met
elkaar om te gaan.
De Week Tegen Pesten biedt ons de
mogelijkheid om het nog meer te hebben over
hoe de leerlingen en leerkrachten het
komende schooljaar met elkaar willen
optrekken. Dat is dit jaar vanwege de Coronasituatie nog belangrijker. Door samen normen
te stellen krijgt de groep weer structuur en
heerst er stabiliteit en emotionele rust in de
klas. Dat zorgt op lange termijn voor minder
pestgedrag in de klas.
Voor meer informatie over hoe wij pesten
tegengaan op De Pipegaal, verwijs ik u graag
naar onze website, voor ons anti pestprotocol.
Diana Venema (leerkracht groep 8/ antipestcoördinator)

 www.pipegaal.nl
 depipegaal@gearhing.net

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:
Vrijdag 23 oktober 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!

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.

Luizen
Wegens de huidige maatregelen controleren
”de luizenmoeders” niet op de aanwezigheid
van luizen. Wij verzoeken u met klem uw
kind(eren) zelf te controleren. Mocht u een
vermoeden hebben van hoofdluis bij uw kind,
wilt u dit dan aan de betreffende leerkracht
doorgeven? Wij sturen dan een mailtje naar
alle ouders. zodat u nog even extra kan
controleren.

thuis moet blijven. Let wel, kinderen worden
niet zomaar naar huis gestuurd! We zullen dit
uiteraard goed communiceren met de
desbetreffende ouders.

Contact ouders-leerkrachten

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.
Helpt u weer mee dit jaar om de school
hoofdluisvrij te maken?

Vervanging van leerkrachten
Bij ziekte van een leerkracht in geval van
ziekte, verlof of scholing wordt er vervanging
verzorgd door een extern bureau.
Indien er geen vervanger beschikbaar is,
kiezen we er in dat geval voor om een groep
te splitsen en deze onder te brengen bij de
andere klassen. We willen graag voorkomen
dat groepen naar huis worden gestuurd maar
in het nijpende geval dat er voor meerdere
groepen of voor meerdere dagen geen
vervanging is, zullen we helaas ouders
verzoeken om hun kind thuis te houden.
Als er geen vervanging is in groep ½ vragen
Vragen we de ouders om de kleuters thuis te
houden omdat het niet wenselijk is om
kleuters te gaan verdelen over de hogere
groepen.
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
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Voorlopig is er nog steeds geen ‘live’ contact
tussen ouder/verzorgers en
onderwijspersoneel. Contact vindt voorlopig
nog steeds via e-mail, Parro app of telefonisch
plaats. Wij hopen binnenkort ouders weer in
de school te kunnen ontvangen op afspraak in
de school of op het plein. We zijn dan
verplicht om u een aantal gezondheidsvragen
te stellen en uw gegevens te noteren. Deze
gegevens kunnen gebruikt worden om u, in
geval van corona gerelateerde calamiteit, te
informeren of te bellen.

Hygiëne & extra schoonmaak
We volgen de hygiëne richtlijnen van het
RIVM: Kinderen en personeel wassen
regelmatig handen met water en zeep; Tafels
en materiaal worden ook met regelmaat
schoongemaakt met water en een sopje; We
ventileren de klaslokalen en kantoren zoveel
mogelijk door ramen en deuren zoveel
mogelijk open te zetten. Tip: Geef uw kind een
trui of vest mee.

Bereikbaarheid van de
teamleden
Op de website onder het kopje “wie, waar,
wanneer” staat informatie over de
aanwezigheid van Jella van Seters, (directeur)
Jacob Anema (facilitair) en Jildou Loen (Intern
Begeleider)op De Pipegaal. Daarnaast zijn zij
altijd via de e-mail bereikbaar en desnoods
telefonisch. De locatie coördinator, Jannie
Kuijer is beschikbaar op dinsdag. Mocht u met
een van de teamleden willen spreken, vinden
wij het prettig als u persoonlijk een afspraak
maakt. U hoeft niet te wachten tot de
oudergesprekken plaatsvinden. Op dit
moment vinden de gesprekken indien
mogelijk nog zoveel mogelijk telefonisch
plaats.

AGENDA :
1 t/m 3
september
3
september
9
september
21-25
september
Woensdag
23
september
Ma 28
september

12 t/m 16
oktober
Vrijdag 23
oktober
Woensdag
11
november
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Telefonische start
gesprekken
Presentatie van de
nieuwe
leerlingenraad
OMR- vergadering
Week tegen het
pesten
Studiedag team
Kinderen vrij!!
Start van ons
nieuwe jeelo
project;
“mensen van
vroeger”
Herfstvakantie
Kledingactie
Studiemiddag team
kinderen vanaf 12.05
uur vrij!!

