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school!!!!!!
Beste ouders en verzorgers,
Vol goede moed zijn we dit jaar van start gegaan.
Jammer genoeg kwam er een tweede coronagolf en
zijn er weer een aantal maatregelen waar we
rekening mee moeten houden.
Gelukkig mogen we allemaal naar school! We zijn
alweer met ons derde jeelo project bezig; “Het
maken van je eigen product”. Afgelopen maandag
zijn we hier met de hele school mee van start
gegaan! Middels parro en de jeelo nieuwsbrief
houden we u op de hoogte.
Met de feestelijke december maand in aan tocht
zijn we druk bezig met de voorbereidingen van deze
feesten. Verderop kunt u hier meer over lezen.
We wensen u veel leesplezier!
Team De Pipegaal

Nieuwe leerlingen
Welkom in groep 1/ 2:
Doutzen, Jins, Marinus, Laurent, Jeldau en
Jent

Leerlingenraad
Ongeveer 1x in de zes weken komen wij bij
elkaar. In de eerste bijeenkomst is
besproken dat we graag nieuw buiten
materiaal wilden hebben. Bij de tweede
bijeenkomst was het nieuwe
buitenmateriaal er en hebben we het
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bekeken en uitleg gegeven aan alle groepen
hoe je met het materiaal om moet gaan.
Er wordt al volop mee gespeeld.
Groet, Isabel uit groep 3, Wiep uit groep 4,
Hilde uit groep 5, Simmer uit groep 6,
Sybren uit groep 7 en Thom uit groep 8.

Kledingactie
Deze keer hebben we 422 kilo Ingezameld.
Hiervoor krijgen we € 126,60. We gaan hier een
mooie bestemming voor zoeken.
Bedankt voor alle ingezamelde kleding!

Postadres:
Postbus 33
8710 AA Workum

(Adres)wijzigingen
Adreswijziging of andere gegevens gewijzigd?
Geef het online door! Via onze website is het
mogelijk een adreswijziging of wijziging van
andere gegevens (bijvoorbeeld
telefoonnummer of e-mailadres) door te
geven. Op onze website onder ‘Contact’ kunt
u een online formulier vinden om de wijziging
door te geven. Eenvoudig en snel! Na
ontvangst van uw wijziging voeren wij de
wijzigingen z.s.m. door in ons
administratiesysteem.

Luizen
Helaas zijn we nog steeds niet luis vrij. 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.

van 4 en 11 en 18 november later ingehaald
zullen worden. Hopelijk kunnen we 25
november weer starten.
Groep 6 en 7/8 november 25
Groep 3/4 en 5 december 2
Groep 6 en 7/8 december 9
Groep 3/4 en gr 5 december 16
Groep 6 en 7/8 januari 6
Groep 3/4 en 5 januari 13
Groep 6 en 7/8 januari 20
Groep 3/4 en 5 januari 27
Gym;
Er mag geen gebruik worden gemaakt van de
kleedkamers in de sporthal. Van de sporthal
kregen we het volgende bericht; De
kleedkamers zijn voor alle leeftijden gesloten.
In onderling contact met de gemeente is
nogmaals benadrukt dat de kinderen en de
scholen hierop geen uitzondering zijn.”
Het advies is om de kinderen in sportieve
kleding naar school te laten komen. Wij
hebben in het team afgesproken dat we de
blauwe schermen in de zaal zullen gebruiken
om een afscheiding te maken zodat de
kinderen zich daar achter kunnen verkleden.

10 minuten gesprek
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?

Zwemmen en gymmen
Er zijn de afgelopen week weer een aantal
nieuwe corona maatregelen van start gegaan.
Zwemmen;
De zwembaden zijn in ieder geval tot 19
november dicht. Dat betekent dat de lessen
 www.pipegaal.nl
 depipegaal@gearhing.net

Wij geven u de gelegenheid om vragen te
stellen aan de leerkracht over het
functioneren van uw kind m.b.t. zowel de
vorderingen bij de verschillende vakken als de
sociaal-emotionele ontwikkeling. U bent de
vragensteller.
Indien u van deze gelegenheid gebruik wilt
maken, kunt u zich opgeven via de
gespreksplanner in Parro. De
gespreksplanning is vanaf 9 november
beschikbaar.

Contact met de ouders
We vinden het contact met ouders van grote
waarde in het belang van de ontwikkeling van

de kinderen. We kunnen helaas nog geen
groepen ouders in de school toelaten om de
kans op verspreiding van Covid-19 beperkt te
houden. Ouders kunnen op uitnodiging van de
school in het schoolgebouw komen voor
noodzakelijke gesprekken. We zullen u dan
voorafgaand aan het gesprek 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.
Verder beperken we nog steeds het ‘live’
contact tussen ouders/verzorgers en
onderwijspersoneel. Contact vindt nu
voorlopig plaats via de e-mail, Parro app en
telefoon. Wij zijn ook elke dag telefonisch
bereikbaar. Twijfel niet om contact met ons
op te nemen.

IEP lVS
Voorgaande jaren maakten de kinderen in
januari en juni de CITO-toetsen. De afgelopen
jaren zijn er steeds meer toetsen op de markt
gekomen. Zo maken de kinderen van groep 8
al een aantal jaren in april de IEP Eindtoets.
IEP heeft ook een leerlingvolgsysteem toetsen
ontwikkeld. Omdat de kinderen en de
leerkrachten positieve ervaringen hebben met
de IEP Eindtoets hebben wij ons verdiept in de
IEP LVS toetsen. Wij vinden dat IEP LVS beter
aansluit bij ons onderwijs en hebben daarom
b IEP LVS. Natuurlijk is dit in overleg met de
MR-ouders gebeurd. Om alvast kennis te
maken met de toetsen, hebben de leerlingen
de afgelopen weken al IEP LVS toetsen
gemaakt. Hierdoor kennen ze de manier van
toetsen en weten ze wat hen in januari te
wachten staat. Hieronder vindt u meer
informatie over IEP LVS:
Basisscholen zijn verplicht om te werken met
een leerlingvolgsysteem (LVS). Een LVS geeft
de leerkrachten inzicht in de ontwikkeling van
de leerlingen, zowel op individueel- als op
groepsniveau. Door de resultaten te
analyseren kan de leerkracht het
onderwijsaanbod afstemmen op de leerlingen.
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Het IEP LVS is een digitaal systeem, zodat
leerkrachten direct de resultaten hebben en
daarmee aan de slag kunnen. Het IEP LVS
meet de vaardigheden lezen, taalverzorging
(spelling) en rekenen. Het IEP LVS is net als de
IEP Eindtoets zo gemaakt dat de leerling kan
laten zien wat hij/zij kan en dat hij/zij daarin
niet belemmerd wordt. Zo is er gebruik
gemaakt van functionele afbeeldingen, is taal
geen belemmering bij rekenen en kunnen de
leerlingen lezen van papier. De context van de
vragen is afgestemd op de leefwereld van de
leerlingen, bijv. skeeleren, blogs en een tekst
over het schoolkamp. Ook bij de hart- en
handeninstrumenten is rekening gehouden
met de leefwereld van de leerlingen door
situaties voor te leggen waarin een leerling
zich écht herkent.
Binnenkort ontvangt u meer informatie over
de IEP LVS toetsen. Wilt u nu al meer weten
dan kunt u een kijkje nemen op:
https://www.bureauice.nl/basisonderwijs/voorouders/#informatie-iep-lvsesloten om over te
stappen van CITO naar

Personele bezetting;
Juf Agnes;
Beste allemaal,
Even een stukje van mij, omdat ik al een hele
tijd niet op school ben geweest.
Onze dochter Jasmijn Elise is op 31 augustus
geboren. Ze is een lief, tevreden meisje en
groeit goed.
Tijmen is een trotste grote broer, dus kan ik
heerlijk genieten van ons gezinnetje.
Na de kerstvakantie kom ik weer terug bij de
kleuters. Ik zal op de donderdagen weer voor
de klas staan.
Na de voorjaarsvakantie ben ik weer bij groep
6 op de dinsdagen en woensdagen.
Graag had ik met Jasmijn even langs willen
komen op school. I.v.m. Corona is dat nog niet
gebeurd. Hopelijk kan dat binnenkort eens!
Vriendelijke groet, juf Agnes

Juf Sanne
Hallo ouder(s)/verzorger(s) van de Pipegaal.
Sinds 26 oktober werk ik 3 dagdelen als
onderwijsassistent op deze school, ik zal me
daarom even voorstellen.
Mijn naam is Sanne Kramer, 34 jaar en woon
samen met mijn man en 3 kinderen in
Goutum. We hebben een zoon van 7 jaar en
twee dochters van 5 en 1 jaar. Al heel lange
tijd heb ik de wens om leerkracht op een
basisschool te zijn. Nu heb ik besloten het roer
om te gooien en er echt voor te gaan. Eerst als
onderwijsassistent en over een paar jaar wil ik
de pabo doen.
Vooral in groep 3/4 ben ik aanwezig om
ondersteunende taken te verrichten. Maar
ook in groep 1/2 zullen de kinderen mij voorbij
zien komen. Ik vind het heerlijk om tussen de
kinderen te zijn en geniet van hun spontane
vragen en openheid.
Wanneer het weer kan en mag hoop ik jullie
snel eens in het echt te kunnen begroeten.

het niveau GT gedaan. Nu zit ik in het eerste
jaar van de opleiding onderwijsassistent op de
ROC Friese Poort in Sneek. Ik heb zelf 8,5 jaar
op de Pipegaal gezeten en ik kijk met een
grote glimlach terug op die tijd! Het is leuk
om weer terug te zijn op de Pipegaal en
allemaal bekende gezichten gezien. Door
Corona was het voor ons nog best wel even
spannend of onze stages allemaal nog wel
door konden gaan, maar gelukkig waren veel
scholen bereid hieraan mee te werken. Voor
mij betekent dit dat ik ervaring en kennis op
kan doen in groep 7.
Bij juf Silvia en juf Fimmie.
Hallo allemaal!
Mijn naam is Lysanne Wiersma. Ik ben 22 jaar
en woon in Wommels. Ik ben nu 3e jaars
student aan de PABO in Leeuwarden. Dit jaar
loop ik stage op de Pipegaal in groep 5 bij juf
Aukje. Elke maandag en dinsdag ben ik
aanwezig en af en toe een week. Inmiddels
ben ik al een aantal weken in deze groep aan
het stagelopen en dat vind ik tot nu toe erg
leuk. Ik kijk erg uit naar de komende tijd op de
Pipegaal!
Groetjes Lysanne Wiersma

Hallo!

Even voor stellen;
Wij hebben op school een aantal stagiaires
die zich hieronder even aan u zullen
voorstellen.

Wij zijn Gerben Dijkstra en Jorrit Miedema,
woonachtig in Workum en zitten nu in het 2e
jaar van het CIOS. Vorig schooljaar hebben wij
terug kunnen kijken op een hele leuke en
leerzame stage bij de Pipegaal waarbij wij de
gymlessen van groep 3 t/m groep 8 hebben
verzorgd. Ook dit schooljaar zullen wij weer
actief zijn binnen de Pipegaal en de gymlessen
van groep 5 en groep 6 op vrijdag verzorgen.
Wij hebben er weer veel zin in en kijken
ernaar uit!
Sportieve groet, Gerben en Jorrit

Ik ben Carmen Vries en ik woon in Workum, ik
ben zestien jaar oud en mijn sport is tennis.
De afgelopen vier jaar heb ik op het Marne
College in Bolsward gezeten en daar heb ik
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Sinterklaasfeest

We gaan er uiteraard een gezellige avond van
maken.
We kunnen in ieder geval verklappen dat we
ons kerstfeest op donderdagavond 17
december gaan vieren.
Meer informatie volgt zo snel mogelijk via de
mail.

Zaterdag14 november zijn
Sinterklaas en zijn Pieten weer
aangekomen in ons land.
Vrijdagochtend 27 november 2020.
Pietenochtend voor de kinderen van groep 1
t/m 3. Op deze ochtend worden de kinderen
in groepjes verdeeld en gaan bij verschillende
activiteiten aan de slag. De activiteiten
worden begeleid door de kinderen van
groep 8

Vrijdag 4 december 2020
Vieren wij het Sinterklaasfeest bij ons op
school!! Groep 1 t/m 4 hebben een
programma in het speellokaal en de groepen 5
t/m 8 hebben een surprise ochtend.
Deze dagen moeten de kinderen gewoon fruit
mee naar school.

We wensen iedereen een fijne
Sinterklaasperiode toe!!!
Kerstviering
We zijn druk bezig met het bedenken van een
leuke kerstactiviteit. Het zal dit jaar helaas wel
een beetje anders zijn dan jullie gewend zijn.
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AGENDA :

Start van het project

Maandag 16
november

Start van het nieuwe
project; Maken van je
eigen product
Telefonische 10
minuten gesprek
Niet verplicht.
Inschrijven via de
parro app
Pietenochtend voor
groep 1 t/m 3
Sinterklaasfeest

Maandag
23, 24,25 en 26
november

Vrijdag 27
november
Vrijdag
4 december
Donderdag 17
december
18 december
t/m 4 januari
Maandag 4
Januari 2021

Kerstfeest nadere
informatie volgt.
Kerstvakantie

Weer naar school!
Deze maand starten
we met de IEP
toetsen.

