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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
elkaar, kennismaking en ontmoeten en regels
en afspraken in de klassen, op school en op
het plein te maken. De komende weken zullen
nog in het teken van groepsvorming staan. In
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Beste ouders en verzorgers,
De eerste nieuwsbrief van het jaar is klaar. Er staat
veel algemene informatie in. Uiteraard vindt u deze
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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.

Postadres:
Postbus 33
8710 AA Workum

Kwink
Na elke vakantie doorloopt een groep
bepaalde fasen in het proces van
groepsvorming. De eerste weken aan het
begin van het schooljaar worden de Gouden
Weken genoemd. Deze weken zijn bij uitstek
geschikt om een fundament neer te zetten
voor een goede groepsvorming en fijne sfeer.
Leerlingen verkennen elkaar, de leraar en de
regels. De Gouden weken horen bij het sociaal
emotioneel leren.
Wij gebruiken hierbij de methode Kwink.
Met behulp van Kwink oefent uw kind zijn
sociaal-emotionele vaardigheden. Daarvoor is
een veilige groep van belang. Een groep
waarin kinderen zichzelf kunnen zijn en waarin
verstorend gedrag als pesten niet voorkomt.
Uw kind is gebaat bij een optimale
samenwerking tussen school en thuis.
Kinderen ervaren namelijk een gevoel van
veiligheid als hun belangrijkste opvoeders
zoveel mogelijk dezelfde normen en waarden
delen. Als ouders en leerkrachten beiden het
belang van kinderen op het oog hebben.
Daarom stimuleert Kwink deze samenwerking.
Onder andere met de Koelkastposter (nr. 1
van schooljaar 2021-2022). Een aantrekkelijke
poster (4x per jaar) met speelse opdrachten,
leuke gespreksvragen en aantrekkelijke
tekeningen. Voor kinderen van 4-12 jaar. Doe
ook mee met Kwink thuis!

Nieuwe leerlingen
In groep 1 zijn begonnen: Freerk en Evan.
Een fijne tijd gewenst op de Pipegaal!

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

Even voorstellen: Juf Janna, juf
Amber en HVO juf Esther
Janna Rienstra
Graag stel ik mijzelf aan jullie voor. Ik ben
Janna Rienstra en ik woon in Oudemirdum
samen met mijn man Emiel en jongens Melle
(6), Sep (4) en Niels (1). Sinds vorige week ben
ik begonnen als leerkrachtondersteuner bij
Janet en Sonja in groep 3/4. Ik help de
kinderen daar waar nodig met onder andere
rekenen en taal. In augustus heb ik mijn
opleiding Pedagogisch Educatief Professional
afgerond en na 11 jaar gewerkt te hebben bij
een bank is dit nu mijn eerste baan in het
onderwijs en dat doe ik met veel plezier!
Amber Timmenga
Graag stel ik mij als nieuwe juf van groep 5
even voor. Mijn naam is Amber Timmenga, ik
ben 25 jaar en woon samen met mijn vriend in
Heeg waar wij sinds kort wonen. Hiervoor
woonde ik in Groningen waar ik afgelopen
studiejaar mijn Pabo diploma heb gehaald.
Voor het afronden van de verkorte pabo heb
ik Spaanse taal en cultuur gestudeerd. Alleen
kwam ik er daarna achter dat ik het werken
met kinderen een stuk leuker vind. In mijn
vrije tijd vind ik het leuk om te reizen, Spaanse
boeken te lezen of gezellig een spelletje te
spelen. Ik heb ontzettend veel zin in dit
schooljaar. Elke maandag, woensdag,
donderdag en vrijdag sta ik voor de groep.
Samen met de kinderen hoop ik er een gezellig
en leerzaam jaar van te maken!
Vriendelijke groet en tot snel,
Amber
Esther Koopman
HVO-juf Esther Koopman stelt zich in de
bijgevoegde flyer HVO aan u voor.

De leerlingenraad
Dinsdag 31 augustus 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!!

Trakteren
In de leerlingenraad is besproken hoe we de
verjaardagen kunnen vieren. Het volgende is
besloten. De kinderen mogen kiezen, willen ze
op een gezonde traktatie trakteren of kiezen
ze liever 3 kaartjes om die dag leuke
activiteiten te doen. (U kunt dit thuis met uw
kind bespreken). De kinderen die jarig zijn
mogen een klein cadeautje uitzoeken.
Afgelopen week is de leerlingenraad druk
bezig geweest met het zoeken van leuke
gezonde traktaties. Ze hebben hier posters
van gemaakt die in school hangen. Bovendien
hebben ze de volgende websites gevonden
waar ook leuke ideeën voor traktaties in
staan:
•
•

https://www.gezondtrakteren.nl/
https://jufmaike.nl/gezondetraktaties-voor-op-school

Week Tegen Pesten 2021
Elk jaar doen wij mee aan de week tegen
pesten. Het motto van de Week Tegen Pesten
2021 is ‘Buitensluiten? Uitgesloten!’. Samen
zorgen we voor een groepsklimaat waar
iedereen erbij hoort, een plek heeft en zich
welkom voelt. Buitensluiten hoort daar niet
bij! Door mee te doen aan de Week Tegen
Pesten, willen wij een goede start in het
nieuwe schooljaar waarin we met elkaar
zorgen voor een fijne en veilige school.

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.

Typelessen
Instituut Noord (zie bijlage) heeft weer een
aanbod voor een typecursus voor groep 6,7 en
8. Bij voldoende deelname is het weer
mogelijk dat het bij ons op school wordt
gegeven.

Vakantierooster 2021-2022
Het 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 1 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
 www.pipegaal.nl
 depipegaal@gearhing.net

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
Omdat de huidige maatregelen het weer
toestaan gaan de luizenmoeders na de
herfstvakantie weer controleren op de
aanwezigheid van luizen. Wanneer de
luizenmoeders luizen
ontdekken bij uw
kind stellen de
leerkrachten u
daarvan op de
hoogte. We gaan
er dan vanuit dat
u zo snel mogelijk
met de behandeling
gaat starten.
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?

Contact ouders-leerkrachten
Het is weer mogelijk om ‘live’ contact tussen
ouder/verzorgers en onderwijspersoneel te
hebben. Omdat de 1 ½ meter nog wel van
kracht is hebben we ervoor gekozen om niet
alle ouders tegelijk in school te ontvangen. Wij
hopen binnenkort ouders op afspraak weer in
de school te ontvangen. Zou u rekening willen
houden met de 1 ½ meter.

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

 www.pipegaal.nl
 depipegaal@gearhing.net

ventileren de klaslokalen en kantoren zoveel
mogelijk door ramen en deuren zoveel
mogelijk open te zetten.

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.

AGENDA :
31
augustus

6 t/m 9
september
27 sept t/m
1 oktober
Woensdag
22
september
6 t/m 15
oktober
18 t/m 22
oktober
Maandag 1
november
Woensdag
17
november

-Opening van ons nieuwe jeelo
project: “ leren voor later”
-leerlingenraad 2020-2021
bedanken en de nieuwe
leerlingenraad 2021-2022
installeren.
Ouder-kind gesprekken op
school.
Week tegen het pesten
Veekeuringsdag kinderen vrij
i.v.m studieochtend voor de
leerkrachten
kinderboekenweek

Herfstvakantie
Kledingactie
Studiedag voor het team.
Kinderen vrij!!
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