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Beste ouders en verzorgers,
De nieuwsbrief van februari staat voor u klaar. Er staat
veel algemene informatie in. Uiteraard vindt u deze
informatie ook terug op de website.
Team OBS De Pipegaal

Open dagen openbaar onderwijs
Nieuwe leerlingen
Welkom: Luna Abma, Ingmar Koopen en Daley
Coleo!

Rapport en rapportgesprekken
In week 7 hebben we de verplichte
rapportgesprekken. Bij dit gesprek krijgt u het
rapport mee naar huis. De rapportgesprekken
voor groep 3 t/m 8 gaan we samen met u en
uw kind voeren. Het is de bedoeling dat dit
een vervolg is op de ouder-kind gesprekken
aan het begin van het schooljaar. Het is de
bedoeling dat de kinderen gaan vertellen hoe
het op school gaat en de leerkrachten vullen
het gesprek aan met de rapportgegevens. De
tijden voor de gesprekken kunt u invullen via
de Parro app.

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

Dit jaar organiseren de openbare scholen in
Nederland ‘De week van het openbaar en
algemeen toegankelijk onderwijs’ in week 12 .
Op dinsdag 17 maart van 8.30 tot 10.00 uur
zijn belangstellende ouders van harte welkom
om een kijkje te komen nemen op De
Pipegaal. Kinderen, ouders en leerkrachten
laten op verschillende manieren zien hoe er in
de school gewerkt wordt.

Bijna 4 jaar?
Op de Pipegaal organiseren we twee
momenten speciaal voor ouders van kinderen
die vóór 1 augustus 2020 vier jaar worden.
Ouders en hun 3-jarige kinderen, zijn welkom
om de sfeer op De Pipegaal te komen proeven
op dinsdagochtend 10 maart van 8.45-12.00
uur en donderdagavond 12 maart 19.30-20.30
uur. Natuurlijk is het ook mogelijk om op een
ander moment te komen. Dan is het fijn om
even een afspraak te maken. Wij zorgen
Postadres:
Postbus 33
8710 AA Workum

ervoor dat de koffie of thee klaar staan! Als
uw kind komend schooljaar 4 jaar wordt is het
voor onze groepsplanning erg fijn als u uw
kind komt aan melden.

Zwemmen
Groep 3/5 en gr 4 Februari 5
Groep 6 en 7/8 Februari 12
Voorjaarsvakantie
Groep 3/5 en gr 4 Februari 26
Groep 6 en 7/8 Maart 4
Groep 3/5 en gr 4 Maart 11
Groep 6 en 7/8 Maart 18
Groep 3/5 en gr 4 Maart 25

NL Doet
Op vrijdag 13 maart gaan we als school weer
de handen uit de mouwen steken om in en om
de school op te ruimen, op te knappen en
schoon te maken! De precieze
werkzaamheden worden nog vastgesteld,
maar we kunnen nog zeker vrijwilligers
gebruiken.
Dus ben je beschikbaar op vrijdag 13 maart,
tussen 09.00 en 11.30 uur, geef je dan nu op!
Er komen nog intekenlijsten op de deuren te
hangen, wil je je nu vast aanmelden dan kan
dat via de mail naar
jannie.kuijer@gearhing.net

Anti-pestcoördinator
Alle kinderen moeten zich in hun
basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich
optimaal kunnen ontwikkelen. Daarom heb ik
aan het begin van het schooljaar mijn
bevoegdheid als anti-pestcoördinator behaald.
Dit houdt in dat ik binnen het team de taak
heb om ons anti-pestprotocol levend te
houden. Regelmatig zullen we in gesprek gaan
over hoe wij voor onze kinderen een veilig
schoolklimaat kunnen bewerkstelligen en
zullen we het protocol bespreken en zo nodig
bijstellen.
Binnen onze school ben ik het aanspreekpunt
voor alles wat te maken heeft met pesten.
Zowel leerlingen, als ouders en collega's
kunnen een beroep op mij doen. Ik zal dan
samen met de betreffende leerling(en),
betreffende ouders en betreffende
leerkracht(en) het pestprobleem in kaart
brengen en samen op zoek gaan naar
oplossingen. Vervolgens zal ik vinger aan de
pols houden tijdens het traject dat uitgezet

Nieuws uit de ouderraad
Algemene ouderraadsvergadering
donderdag 27 februari;
Onderwerpen voor deze avond zijn: Het Jeelo
onderwijs en het nieuwe schoolgebouw.
!!! Pipegaal FILMFESTIVAL!!!
Vrijdag 7 februari
Ook dit jaar organiseren wij een filmfestival,
met de volgende films:
13.30 Fabeltjeskrant *
————————15.30
Diep in de zee *
—————————19.00
The Lion king 2 *
—————————Drinken en versnaperingen aanwezig tegen
kleine vergoeding.

wordt en het aanspreekpunt blijven.
Natuurlijk verwachten we dat u als eerste het
probleem met de betreffende leerkracht(en)
bespreekt. De leerkracht meldt het probleem
bij mij en ik houd vinger aan de pols. Mocht
het nodig zijn, dan kan ik meedenken hoe we
samen de gewenste situatie kunnen bereiken.
Diana Venema leerkracht groep 7/8
 www.pipegaal.nl
 depipegaal@gearhing.net

VOORVERKOOP:
Vanaf maandag 3 februari
tot en met vrijdag 7 februari ‘s ochtends om
8.20 in de middenruimte.
Kaartjes kosten €5,50 p.p.
PINNEN IS MOGELIJK!
Let op: op=op, dus wacht niet te lang met
kaartjes kopen!

Neem je vader/moeder/opa/oma gezellig
mee!
* er is geen toezicht in de zaal door de
organisatie.
Schoonmaakavond dinsdag 11 februari
Namens alle kinderen, het onderwijzend team
en de ouderraad nodigen wij alle
ouders/verzorgers met de achternaam
beginnend met de letter A tot en met J uit
voor de halfjaarlijkse schoonmaakavond!
De avond is gepland op dinsdag 11 februari
aanstaande van 19.00 tot uiterlijk 21.00 uur.
Samen maken we dingen schoon die niet
dagelijks/wekelijks kunnen worden
meegenomen door de schoonmaakster in haar
rondes. Het is dan ook in het belang van onze
kinderen dat we een handje meehelpen in het
schoonmaken. Het belooft een gezellige avond
te worden met natuurlijk koffie met wat
lekkers in de pauze!

Onze juffen gaan donderdag a.s. samen met
andere leerkrachten van Gearhing scholen in
de regio een protestwandeling maken van
Bolsward naar Sneek…
Laten we de juffen steunen door ze met
zoveel mogelijk kinderen en ouders op te
wachten op de Brédyk 4 te Sneek!
We verzamelen om 10.25 uur op het station in
Workum. De trein vertrekt om 10.37 uur.
Vanaf het station in Sneek lopen we naar de
Brédyk, waar de juffen rond 11.45 uur
verwacht worden.
Kom ook, dan laten we samen onze stem
horen!
Om een signaal af te geven aan de regering
willen wij jullie bij deze ook vragen om
onderstaande petitie te ondertekenen:
OUDERSVANNU.NL/ONDERWIJSPETITIE
Met vriendelijke groet,

Wilt u zelf een emmer en doekje meenemen?
Een paar extra stofzuigers zijn ook altijd
handig! Alvast hartelijk dank voor uw komst!
We rekenen op allen, in verband met de
planning GRAAG AFMELDEN bij één van de
leerkrachten indien u verhinderd bent! U krijgt
dan eventueel een doos met lego o.i.d. mee
naar huis om te wassen, vele handen maken
licht werk!
Tot de 11e!
De Ouderraad OBS De Pipegaal.

OPROEP
Beste ouders/ verzorgers,
Als ouders van de MR willen we graag goed
onderwijs voor onze kinderen!
Daarom steunen wij de leerkrachten van onze
school!!

 www.pipegaal.nl
 depipegaal@gearhing.net

Namens de medezeggenschapsraad,
Jet van Mourik en Jeltsje Kragt
Ouderraad, Lieuwkje Hoekstra

AGENDA :
Donderdag 30
en vrijdag 31
januari
Vrijdag
7 februari

10 t/m 13 febr.

Stakings -dagen in het
onderwijs.
Kinderen zijn vrij!
Pipegaal Filmweekend
13.30 uur groep 1 en2
15.30 groep 3,4 en 5
19.00 uur groep 5 t/m 8
Rapportgesprekken.

11 februari

Schoonmaakavond
19.00-21.00 uur
Achternaam van de
leerling(en) A t/m J

Donderdag 13
februari
17 t/m 21
februari
Maandag 24
februari
Donderdag 27
februari
Dinsdag 3 maart

Afsluiting van het
project; Beleven van de
planeet.
Voorjaarsvakantie
Opening van het project:

Algemene ouderavond
Zie info.
Voorstelling Alibaba en
de 40 rovers in Sneek
voor groep 5.
Dinsdag 10
Open ochtend van 8.45maart
12.00 uur voor nieuwe
ouders.
Donderdagavond Open avond van 19.3012 maart
20.30 uur voor nieuwe
ouders.
Vrijdagochtend
NL Doet
13 maart
Schoolplein opknappen
van 9.00-12.00 uur.
Dinsdag 17
Open ochtend van 8.30maart
10.00 uur voor eigen
ouders
De kinderen komen deze
dag om 12 uur uit i.v.m
met studiemiddag.

 www.pipegaal.nl
 depipegaal@gearhing.net

