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Beste ouders en verzorgers,

De eerste schoolweken zijn prima verlopen. Fijn om
iedereen weer regelmatig te zien. In deze nieuwsbrief
kunt u informatie vinden over de komende weken.
Uiteraard vindt u deze informatie ook terug op de website.

Nieuwe leerlingen
Welkom Rutger en Jacco!
Wij wensen jullie veel plezier op de
Pipegaal.

Weer naar school
Wat was het fijn om de (meeste) kinderen
weer op school te zien. Wel vreemd
omdat de helft van de groep maar
aanwezig was.
Omdat we 8 weken niet naar school zijn
geweest en omdat de helft van de groep
maar op school is moet iedereen zijn/haar
plekje weer wat zien te vinden. De eerste
dagen zijn we dan ook gaan inzetten op
het sociaal/emotionele stuk en het
groepsgebeuren. Bovendien zijn we
gestart met het nieuwe jeelo project;
“Omgaan met de natuur”. En….vanaf 8
juni mogen we weer met de hele groep
tegelijk naar school!

OBS De Pipegaal
Hearewei 1
8711 GC Workum
Tel: 0515-542189

Team OBS De Pipegaal

Toetsen
We zijn momenteel aan het onderzoeken
waar de kinderen qua ontwikkeling nu zijn
zodat we daar goed op aan kunnen sluiten
met de lesstof.

Rapport
Binnenkort gaan we weer bezig met het
invullen van het rapport. Natuurlijk wel met

in ons achter hoofd dat de afgelopen
periode niet een normale leersituatie is
geweest. Heeft iedereen het rapport weer
meegegeven naar school? Alvast dank
daarvoor…

Ouder-kind gesprekken
We zijn nog in overleg hoe we deze ouderkind gesprekken het beste kunnen
organiseren. Nadere informatie volgt.

Postadres:
Postbus 33
8710 AA Workum

Bewegingsonderwijs
Wij kiezen ervoor om nog niet met de
kinderen naar de sportvelden te lopen en
daar de gym te geven. De kinderen gaan
nog niet volledig naar school en we willen
de lestijd graag zo efficiënt mogelijk
benutten.
We verzorgen we 2x per week een gymles
op het plein. Daarnaast proberen we om
elke dag even extra op het schoolplein te
bewegen.

Zwemmen
Zoals u waarschijnlijk heeft gelezen in de
Friso is het zwembad in Workum de eerste
weken nog gesloten i.v.m onderhoud.

Schoolreisjes
In overleg met de MR hebben we
besloten om de schoolreisjes van groep 1
t/m 7 dit jaar niet door te laten gaan.
We gaan nog bekijken of we het kunnen
verschuiven naar het begin van het
nieuwe schooljaar; dit hangt af van de dan
geldende RIVM maatregelen. We houden
u op de hoogte.

Groep 8 musical en kamp
We zijn druk in overleg hoe we kunnen
zorgen dat groep 8 een leuk afscheid gaat
krijgen. We houden u op de hoogte.

Studiedag 2 juni
Deze dag zijn de kinderen vrij!
Deze dag gaan we het afgelopen
schooljaar evalueren en maken we een
planning voor het komende schooljaar.

Zomerschool ZWF
Zie bijlage. Wanneer u hier graag voor in
aanmerking zou willen komen zou u dit
dan z.s.m bij de leerkracht willen melden?

 www.pipegaal.nl
 depipegaal@gearhing.net

AGENDA:
Maandag 1 juni

Pinkstermaandag; vrije dag.

Dinsdag 2 juni

Team studiebijeenkomst:
Evaluatie en planning 2020-2021
Kinderen vrij!!

