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Beste ouders en verzorgers,
Bij deze de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar!
Wat is het een vreemd schooljaar geworden met die
corona. Gelukkig kunnen we het schooljaar met de
hele groep afsluiten en hopen ook het komende
schooljaar met de hele groep te kunnen starten.
Wij willen iedereen alvast een hele fijne
zomervakantie wensen en bedanken voor de prettige
samenwerking.
Tot volgend schooljaar!

Nieuwe leerlingen
Welkom Luna Brandt! Wat leuk dat je bij ons
op school komt.

Zomerdip
In de zomerzon, in de zomerzon,
lees ik mij het land uit in een luchtballon.
In een ruimteschip, in een vliegmachien,
lees ik me schelpen en lees ik me strand,
lees ik mij een luchtkasteel in Limonadeland.
Ik lees me weg, ik lees me ver,
ik lees me verder dan de aller-verste ster.
Ik lees me los, ik lees me vrij,
lekker languit op een kleedje in de wei.

En jij?
Het einde van het schooljaar komt in zicht. De
welverdiende zomervakantie lonkt. Heerlijk
natuurlijk. Bepaalde leerlingen zullen ook in
de zomervakantie boeken lezen en
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zodoende hun leesvaardigheid onderhouden.
Andere kinderen raken gedurende de hele
zomervakantie geen boek aan, lezen niet en
raken de verworven leesvaardigheid weer
voor een gedeelte kwijt.
Vandaar het gebruik van de termen ‘zomerdip’
of ‘zomerverlies’.
Daarom nemen wij al enkele jaren het
initiatief om het zomer-lezen te stimuleren.
Vanaf groep 3 t/m 6 krijgt ieder kind een tas
met leesboeken mee naar huis.
Het lezen moet vooral een leuke, gezellige
activiteit zijn. Wij wensen jullie dan ook veel
leesplezier op het strand, in de tuin, op de
bank, in de tent, op een berg of waar je ook
bent op vakantie. Want lezen kun je overal.
Ook in de zomervakantie is lezen leuk!
Download nu gratis een grote selectie kindere-books via de vakantieBieb-app van de
Bibliotheek. Er zit altijd wel iets voor je tussen.
Postadres:
Postbus 33
8710 AA Workum

Kijk voor meer informatie
op www.vakantiebieb.nl
Veel leesplezier

Kledingactie
Deze keer is er 286 kg ingezameld. Hiervoor
krijgen we als school € 85,80
Iedereen van harte bedankt!
Komend schooljaar houden we een
kledingactie in het najaar ( november2020) en
in het voorjaar ( mei 2021).

Afscheid groep 8
Het nieuwe protocol adviseert dringend om
zeer terughoudend te zijn met
groepsactiviteiten zoals schoolreisjes,
schoolkampen, vieringen, musicals en
excursies. Daarom hebben we er helaas voor
moeten kiezen om het kamp waar we met zijn
allen zo naar uitkeken, te laten vervallen. Dat
spijt ons heel erg. We hebben heel lang nog
gehoopt dat het op een andere wijze wel door
kon gaan, maar helaas is het niet mogelijk.
Daarom hebben we er nu voor gekozen om
met groep 8 een afscheidsmiddag/avond te
houden, waarbij we samen, onder het genot
van een hapje en drankje, onze presentatie
gaan bekijken, we gaan gezellig barbecueën
en daarna gaan we op officiële wijze afscheid
nemen van groep 8. Daarnaast willen we
samen met groep 7 nog een uitje gaan maken
in de nabije omgeving. Op de laatste
schooldag zullen wij samen met groep 7 de
kinderen uitzwaaien en een spetterend
afscheid geven.

Verkeersbrigadiers
Verkeersbrigadiers helpen iedere dag
kinderen veilig over te steken als zij van of
naar school gaan.
Deze verkeersbrigadiers, of Klaar-overs in de
volksmond, zijn opgeleid door de politie en
aangesteld door de burgemeester en doen dit
vrijwillig. Er zijn twee soorten
verkeersbrigadiers, de jeugdverkeersbrigadier
vanaf 10 jaar oud en de volwassen
verkeersbrigadier en zij hebben een
belangrijke functie in het verkeer. In Artikel 82
Reglement verkeersregels en verkeerstekens
1990 (RVV 1990) staat dan ook dat
verkeersbrigadiers de wettelijke bevoegdheid
hebben om aan het verkeer stoptekens te
geven en bestuurders dienen het stopteken
van verkeersbrigadiers op te volgen.
Helaas gaat het op dit laatste punt regelmatig
mis. Vooral fietsers kiezen er regelmatig voor
om toch tussen de klaar-overs door te
slalommen, met alle risico’s van dien. Het is
zelfs voorgevallen dat een auto doorreed,
terwijl de klaar-overs op de weg stonden.
Daarom deze dringende oproep of u
alstublieft wilt stoppen voor de
verkeersbrigadier, en pas weer uw weg
vervolgen als zij de weg vrijgemaakt hebben?
Samen zorgen we ervoor dat onze kinderen,
kleinkinderen, neefjes, nichtjes, buurtkinderen
en de verkeersbrigadiers iedere dag weer
veilig thuiskomen.
Hartelijk dank voor uw medewerking

Rapportgesprekken groep 1 t/m 7
Voortgezet onderwijs
De gemeente Sudwest Fryslan heeft een
regeling voor ouders van kinderen, die naar
het voortgezet onderwijs reizen. Je kunt in
aanmerking komen voor een gratis OV kaart of
een flinke korting op de kosten van een OV
kaart. Informatie over deze regeling is te
vinden op:
https://sudwestfryslan.nl/onderwerp/reiskost
en-voortgezet-onderwijs/

Door de RIVM maatregelen is het niet mogelijk
om dit schooljaar af te sluiten met fysiek
contact bij de rapport gesprekken. Daarom
nodigen wij u via parro uit voor een
telefonisch rapportgesprek. Deze
rapportgesprekken houden wij op maandag
22, dinsdag 23, woensdag 24 en donderdag 25
juni.

Rapporten
De kinderen krijgen vrijdag 19 juni hun rapport
mee naar huis.
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In verband met de Coronacrisis
hebben we niet alles ingevuld. Wij hebben er
voor gekozen om de cito uitslagen er deze
keer niet in te zetten.
Omdat kinderen een paar maanden geen
fysiek onderwijs hebben gehad, hebben we
met team en IBer besloten deze gegevens niet
in het rapport te zetten. Het rapport hebben
we geschreven naar aanleiding van
observaties in de klas en de methode toetsen
van het afgelopen half jaar. De cito toetsen
hebben we gebruikt om te analyseren waar
we de komende tijd bij de verschillende
kinderen aan moeten werken.

Laatste schooldag op donderdag 2
juli
Helaas kunnen we niet met de hele school de
laatste schooldag gaan vieren. We gaan er
een leuk en gezellig afscheid van maken met
de eigen groep. Groep 3 t/m 8 gaan in ieder
geval zwemmen. Dus zwemkleren mee.
De kinderen komen deze dag om 12.15 uur uit
school en hoeven dus geen lunch mee naar
school.

Start schooljaar 2020-2021
Gouden dagen als start van het nieuwe
schooljaar
We starten het nieuwe schooljaar met
introductiedagen. Dit houdt in dat wij niet
starten met het normale lesprogramma maar
de eerste dagen inzetten op het
groepsgebeuren. De eerste weken van een
schooljaar zijn namelijk de ‘ gouden weken’
voor een goede groepsvorming.
Bovendien gaan we in deze eerste weken
na de vakantie extra aandacht aan dans,
drama, muziek en handvaardigheid
geven..
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Vakantieregeling 2020-2021
De vakantieregeling voor het nieuwe
schooljaar kunt u vinden op de website
www.depipegaal.nl

AGENDA:
Vrijdag 19 juni

Maandag 22 t/m
donderdag 25 juni

Maandag 29 juni

Rapport mee
De ouderraad komt op school
om een groepsfoto te maken.
Telefonisch rapport gesprek
voor groep 1 t/m 7. U krijgt
via parro hiervoor een
uitnodiging.
Afscheid groep 8

Donderdag 2 juli

Laatste schooldag.
Zwemmen voor groep 3 t/m
8. Afscheid groep 8. De
kinderen komen om 12. 15
uur uit.

Maandag
17 augustus
Maandag 17 t/m
21 augustus

Eerste schooldag 2020/2021
Gouden dagen die vooral in
het teken staan van
groepsvorming.
Thema van
Jeelo;
Omgaan met elkaar

