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Beste ouders en verzorgers,

Week 5 van het thuisonderwijs is in gegaan. We
hopen dat u ondanks alles toch heeft kunnen genieten
van een goed Paasweekend en dat u en uw kind(eren)
de draai een beetje hebben gevonden.
We realiseren ons ter degen dat het niet makkelijk is
om alles te organiseren. Privé, (thuis)werk en dan ook
nog de kinderen met het schoolwerk. We zijn trots op
jullie! Iedereen doet naar eigen kunnen zijn/haar best.
We hopen dat we elkaar gauw weer op school kunnen
zien.
Team OBS De Pipegaal

Postadres:
Postbus 33
8710 AA Workum

Thuisonderwijs
Voor de komende weken wordt het
thuisonderwijs op dezelfde wijze voortgezet.
De leerkrachten van uw kind(eren) informeren
u dagelijks of wekelijks over de educatieve
activiteiten voor thuis. We gaan ervan uit dat
uw kind(eren) deze activiteiten ook thuis
kunnen doen en dat ouders hun kind(eren)
ondersteunen bij het onderwijs op
afstand. Dat helpt de kinderen bij de bekende
structuur van de dag, zodat het thuis een
beetje op school lijkt. Als het u allemaal lukt is
dat heel fijn! Maar als het een dag niet zo
goed lukt, is dat niet erg. We realiseren ons
ook dat er dagen zijn dat het minder goed zal
lukken om de een of andere reden. Neem
gerust contact met ons op om te bespreken
hoe we u kunnen ondersteunen. En maakt u
zich vooral géén zorgen over een achterstand
op het leren van school. Het komt echt wel
goed met die schoolse vaardigheden. Thuis
doet u wat u kunt en dat doen wij ook. En als
de kinderen weer terug zijn op school,
bekijken we wat ze dan nodig hebben.
Bedenk, kinderen zijn over het algemeen heel
veerkrachtig. Waar kinderen nu vooral veel
behoefte aan hebben, is om zich veilig en
vertrouwd te voelen. Ze hebben u nodig. De
gezondheid en het welbevinden van uw
kind(eren) is zeer belangrijk, zeker in deze
weken. Hoe ze zich nu voelen, zal ze lang
bijblijven. U helpt ze met de activiteiten van
school, maar speel ook spelletjes binnen en
buiten, kijk samen films en lees samen een
boek als u daarvoor tijd kunt
vrijmaken. Kinderen die op deze manier
gesteund worden kunnen over het algemeen
goed genoeg omgaan met veranderingen.

Contact met leerkrachten
We vinden het belangrijk om regelmatig
contact te hebben met kinderen en hun
ouders. We gebruiken hiervoor verschillende
kanalen; zoals e-mail, parro-berichtjes,
telefonisch- en videobellen. Houd uw
schoolapp/schoolmail dus goed in de gaten. U
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zult vast gemerkt hebben dat leerkrachten
proberen zo snel mogelijk te reageren via de
mail of telefonisch op uw mailtjes of
berichtjes, maar soms duurt het wat langer
dan u gewend bent. Schroom ook niet om zelf
contact met ons op te nemen als u vragen
heeft over uw kind en/ of thuisonderwijs.

Meivakantie
De meivakantie is dit schooljaar van maandag
27 april t/m vrijdag 8 mei.

Na de meivakantie:
Zoals u al weet, worden alle maatregelen voor
de scholen en de kinderopvang verlengd t/m
dinsdag 28 april 2020. Aangezien onze
meivakantie t/m zondag 10 mei duurt, blijven
we tot die tijd nog gesloten. Uiterlijk dinsdag
21 april neemt het kabinet opnieuw een
besluit over eventuele verlenging van de
maatregelen. We informeren u daarna zo
spoedig mogelijk!

Noodopvang:
Vanaf maandag 23 maart kunnen ouders
gebruik maken van de opvanglocaties van
Kids First. De medewerkers van Kids First
verzorgen daar de opvang van 7.00 uur tot
uiterlijk 18.30 uur.
Kinderen die naar de noodopvang gaan,
kunnen hun schoolwerk op de noodopvang
maken.
Hoe kom ik in aanmerking voor noodopvang?
Drie situaties:
1. Zoals bekend is, komen ouders in
aanmerking voor de noodopvang als ze beiden
werkzaam zijn in de zogenaamde ‘cruciale
beroepen’. Deze lijst is te vinden op de
website van de Rijksoverheid:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/c
oronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen
2. Als één van beide ouders een cruciaal
beroep uitoefent, dan is het verzoek om zelf
de kinderen op te vangen. Heeft u er zelf alles
aan gedaan om opvang te regelen, maar lukt

dit gewoonweg niet dan kunt u zich
aanmelden voor deze opvang.
3. Mocht u niet werkzaam in de cruciale
sector, dan dient u eveneens zelf voor opvang
te zorgen. Mocht dit echt niet mogelijk zijn,
dan kunt u in overleg met de planning van Kids
First bespreken of zij toch opvang kunnen
bieden.
U kunt zich aanmelden door te mailen naar:
planning@kidsfirst.nl
U kunt ook rechtstreeks bellen met de
locaties, zie telefoonnummers hierboven.

Oproep: wat is jouw verhaal?
Beste ouders en
kinderen.
"Wat telt écht" is
het motto van
Gearhing. Dat is de
basis van alles wat
we doen voor uw
kind op onze
school. Waarvan je zegt; “Kijk..., dat telt
echt!”.
We zijn op zoek naar uw verhaal, anekdote,
foto, gedicht of tekening over "Wat telt écht!”.
Wat telt echt voor uw zoon of dochter? Vraag
uw kinderen wat zij belangrijk vinden,
misschien kunnen ze dat zelf al opschrijven of
een tekening maken. We lezen ook heel graag
wat u belangrijk vindt. “Wat telt écht” voor u?
Nu is het daar zeker de tijd voor. Deel dat met
ons (natuurlijk mag dat anoniem).
Stuur uw bijdrage op
naar verhalenbrievenbus@gearhing.net
Al deze verhalen willen we gaan delen de
komende tijd #delenislief
🚨 WTE verhaal/anekdote
📨 Mailen naar:
verhalenbrievenbus@gearhing.net

Lezen:
De bibliotheek heeft een afhaalservice
ingesteld, voor meer informatie:
https://www.bmf.nl/home/afhaalservice.html
Help mijn boek is uit!
Op www.jeugdbibliotheek.nl staan alle digitale
mogelijkheden op een rij met een aantal
tijdelijke regelingen voor het gratis gebruik
van allerlei (voor)leesdiensten (bijvoorbeeld ebooks en luisterboeken). Heel fijn dat ook
kinderen die geen lid van een bibliotheek zijn,
kunnen blijven lezen!
Verder is er een leuk initiatief van de
Kinderboekenambassadeur Manon Sikkel. Zij
doet een oproep aan kinderen om thuis
massaal te gaan lezen. De hashtag #ikleesthuis
is in het leven geroepen om te gebruiken op
social media. Leuk voor kinderen om aan
elkaar te laten zien wat ze aan het lezen zijn!
https://www.onlinebibliotheek.nl/luisterbieb/
titels-in-de-luisterbieb.html
Bol.com doet ook een mooie aanbieding voor
0,01 cent.
https://www.bol.com/nl/m/thuisblijvertjes/

Yurls Pagina Onderwijsteam 2
De leerkrachten en de administratief
medewerker van De Meiboom, De Pipegaal,
De Populier en De Skulpe (onderwijsteam 2
van Gearhing) hebben een Yurls-pagina
gemaakt voor de kinderen.
Op deze verzamelpagina vinden jullie
verschillende activiteiten; zoals gym, natuur
en techniek, lezen, spelletjes, Kwink- en
Trefwoordlessen, oefenen voor het
verkeersexamen en nog veel meer. Deze
activiteiten zijn aanvullend, kinderen mogen
ze doen als ze zin hebben in iets extra’s, maar
het hoeft niet! Wij begrijpen namelijk heel
goed dat de kinderen na de reken- en
taaltaken lekker willen spelen.
https://ot2gearhing.yurls.net/nl/page/1101193

 www.pipegaal.nl
 depipegaal@gearhing.net

Kwink (methode
sociaal/emotioneel)voor thuis:
Positief communiceren
Ouders en kinderen zitten al een paar weken
op elkaars lip. Dat vraagt veel van iedereen. Je
wilt de sfeer goed houden en op een positieve
manier met elkaar blijven omgaan. De Kwinkthuislessen sluiten daar bij aan. Voor elke dag
zijn er één of twee activiteiten per
leeftijdsgroep. Inclusief animaties en voor de
oudere kinderen ook filmpjes op YouTube met
opdrachten.
De thuislessen van Kwink kunnen jullie vinden
op de yurlspagina’s van OT2.
Voor groep 1-2 klik op:
https://ot2.yurls.net/nl/page/1098007
Voor de groepen 3-8 klik op:
https://ot2gearhing.yurls.net/nl/page/110119
3

hoort u meer over de praktische invulling van
het project.
Wat gaan de kinderen leren tijdens
het nieuwe project?
Groep 1 en 2 gaan Struinen in de
natuur, groep 3 en 4 gaan Bermen en
sloten bekijken, groep 5
en 6 gaan Biotopen onderzoeken en in groep 7
en 8 ligt het accent op Je milieu beschermen.
Onlangs (eind februari) is er tijdens de
algemene ouderavond een presentatie
gegeven over de 12 Jeelo projecten. Tijdens
deze avond was er de mogelijkheid om je als
ouder/ verzorger in te schrijven voor hulp bij
een bepaald project. Denk aan een gastles,
workshop o.i.d. Heel fijn dat er bij alle
projecten al een aantal ouders hun naam
hebben ingevuld. Ook de namen van opa’s,
oma’s of een zwager, kennis,
buurvrouw e.d. werden opgeschreven. Super
dat alle ouders zo meedenken!

Tips voor thuisonderwijs
Twee sites met tips over hoe je in het gezin
kunt omgaan met de situatie van thuiswerken,
schoolsluiting en dergelijke.

Opgeven/ inschrijven kan natuurlijk ten allen
tijde.... ook als een project later aan de orde
komt.

https://proparents.nl/thuiswerk/

Voor meer info over de 12 projecten kunt
u bij juf Annie terecht.

https://digischool.nl/artikel/tien-tips-in-hetomgaan-met-de-nieuwe-thuissituatie/

Informatie van ggdfryslan.nl
JEELO
De afgelopen weken zijn er door het team
enkele Jeelo opdrachten naar de kinderen
gestuurd. Nu we allemaal thuis aan het leren
en werken zijn, sluiten alle groepen
het Jeelo project: ‘Zorgen voor jezelf en
anderen’ op hun eigen manier af.
Hopelijk kunnen we binnenkort weer op
school starten met ons nieuwe
project: 'Omgaan met natuur’. Als er nieuws is
over het weer open gaan van de scholen,
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Team pedagogen zuidwest Fryslân.
In deze tijd komt er extra druk op je gezin. Wij
als pedagogen denken graag met jullie mee!
Heb je vragen over opvoeding of gezondheid
van je kind? Wij bieden je informatie en
advies. Het telefonisch spreekuur is
bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 17.00
uur. De pedagogen in regio zuidwest Fryslân
zijn Wilma de Jong, Hanneke Feenstra en Els
Brandsma .

T: 088 22 99 444
E: frontoffice@ggdfryslan.nl

kinderen uit Nederland, door aan andere
generaties in Nederland. En bieden we een
stukje hoop voor de toekomst.

Mocht het nodig zijn, kunnen we je thuis
ondersteunen door middel van huisbezoeken
(nu tijdelijk telefonisch). Ook kun je iedere
werkdag chatten met een
jeugdverpleegkundige. Kijk op de site van
www.ggdfryslan.nl.

Meedoen aan het allergrootste eerbetoon van
kinderen is gratis. Het enige dat je hoeft te
doen is je aanmelden voor een bloem en een
vrijheidswens opgeven.

Activiteiten geannuleerd:

https://www.nationalekinderherdenking.nl

Helaas kunnen er dit schooljaar veel dingen
niet doorgaan. Voor alle duidelijkheid hier
alvast genoemd wat niet doorgaat:
Koningsspelen
Eindtoets voor groep 8
Avondvierdaagse
Ouder- kind gesprekken in april
Herdenkingsmonument

Alternatief kinderherdenking
Hoe herdenk je op 4 mei met kinderen? Dit is
een vraag waar veel (thuis)docenten en ouders
mee zitten. Je wilt ze meenemen in het
onderwerp vrijheid en welke offers daarvoor
gebracht zijn. Onze gratis lespakketten bieden
handvatten vanuit diverse invalshoeken over
thema’s als vrijheid en herdenken. Deze
projecten monden op 4 mei uit in het
allergrootste eerbetoon van kinderen, voor
Nederland.
Op de plek waar normaal gesproken ieder jaar
duizenden kinderen met hun ouders
samenkomen tijdens de Nationale
Kinderherdenking 4 mei, creëren we dit jaar
het allergrootste eerbetoon, van kinderen,
voor Nederland. We maken dit jaar ruimte in
Madurodam voor duizenden, of - hopelijk misschien wel tien- of honderdduizenden
bloemen. Bloemen die bij het vrolijkste
oorlogsmonument ter wereld de Nederlandse
driekleur vormen. Namens ieder kind een
bloem, met daarbij een vrijheidswens voor
Nederland. Op 5 mei, onze Nationale
Bevrijdingsdag verspreiden we al deze wensen
over Nederland. Zo geven we de vrijheid van
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MELD JE (KIND) HIER GRATIS AAN VOOR
EEN VRIJHEIDSBLOEM

Schoolreisjes en kamp:
Op dit moment wachten we de berichtgeving
van de overheid af voor het eventueel
annuleren van het schoolkamp en de
schoolreisjes. Een optie zou zijn om de
schoolreisjes te verplaatsen tot na de
zomervakantie.

Musical:
Slotmusical groep 7 en 8.
We zijn nog aan het nadenken hoe we dit
vorm kunnen gaan geven. Er zal naar een
alternatief gezocht moeten worden. Achter de
schermen zijn wij hier druk mee bezig. Zodra
we meer weten horen jullie dat van ons.

Het theoretisch Verkeersexamen
Het verkeersexamen kon niet plaatsvinden op
de geplande data 30 maart, 31 maart en 2
april. Zodra er meer duidelijkheid is over het
verloop van het coronavirus, bepalen en
communiceren we nieuwe data. Het
theoretisch examen zal in ieder geval niet
eerder dan juni plaatsvinden, om scholen en
kinderen voldoende voorbereidingstijd te
geven.

Nieuwe leerlingen
Jacco komt in mei op school.
Welkom Jacco!

NL Doet
Helaas kon ook Nl Doet dit jaar niet door gaan.
Wel konden we met de hele school alle
houtsnippers verwerken. Wat is er hard
gewerkt en wat ziet het er mooi uit.

Ook voor volgend jaar
zijn wij op zoek naar
nieuwe klaar-overs,
omdat een aantal
ouders geen kinderen
meer op de Pipegaal
hebben volgend jaar
en mensen vanwege tijdgebrek of het aantal
dienstjaren willen stoppen.
Mocht u zich willen aanmelden, kunt u dit
melden via depipegaal@gearhing.net

Verjaardagen in mei en april
HIEP HIEP HOERA!

Formatie 2020-2021
Ondertussen zijn we ook al weer begonnen
met de groepsindeling/ formatie 2020-2021.
Concreet kunnen we daarover nog niet zoveel
melden.

Inzameling Kleding
18 mei is weer de kledingactie van
Bag2school. Vanaf maandag 11 mei kunt u de
kleding op school inleveren.
Wanneer de kledingactie niet door kan gaan
zou u dan de kleding zolang voor school willen
bewaren? In het begin van het nieuwe
schooljaar hebben we zeker weer een kleding
actie.
De opbrengst is voor school, dus leg
afgedankte kleding, schoenen, riemen,
gordijnen, dekbedden en/of overtrekken, nog
even apart voor de kledingactie!

Hoofdluis werkgroep
De laatste keer bij de luizencontrole waren wij
een luisvrije school!!!

Klaar-overs gezocht:
Op een aantal dagen hebben we geen klaarover. We zijn dus nu op zoek naar nieuwe
klaar-overs.
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1 apr.
15 apr.
16 apr
24 apr.
25 apr.
26 apr.
30 apr.
30 apr.
5 mei
7 mei
8 mei
11 mei
12 mei
13 mei
14 mei
14 mei
15 mei
16 mei
16 mei
17 mei
20 mei
27 mei
29 mei

Abdalla al- Faress
Eva Koopen
Jesse van der Werf
Emma Peters
Julianne Martens
Anna Grootaarts
Jet Deinum
Rogier Feenstra
Bintou Diane
Yannick Boersma
Yara de Boer
Nathasja Wijnja
Tessa Kelderman
Yelinah Sirisantana
Jildert Grootaarts
Sophie Weessies
Yanou Boersma
Liena Folmer
Fenna de Noord
Wiep Reijn
Jacco Faber
Sybren Bakker
Jamie Bruggenkamp

gr. 6
gr. 3
gr. 4
gr. 5
gr. 2
gr 4
gr 6
gr 6
gr 3
gr 4
gr 1
gr 1
gr 5
gr 8
gr 2
gr 6
gr 6
gr 4
gr 7
gr 3
gr 1
gr 6
gr 8

