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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 goed
afsluiten.
Wij willen iedereen alvast een hele fijne
zomervakantie wensen en bedanken voor de prettige
samenwerking.
Tot volgend schooljaar!
Team OBS De Pipegaal

Zomerdip

Vandaar het gebruik van de termen ‘zomerdip’
of ‘zomerverlies’.

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.

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!

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

Boek ’n Trip
In plaats van de
Vakantiebieb app
(waarin een selectie ebooks stond) kunnen
kinderen dit jaar van 1
juli tot en met 31
augustus 2021 zonder
bibliotheeklidmaatschap

Postadres:
Postbus 33
8710 AA Workum

kiezen uit alle e-books en luisterboeken van de
Online Bibliotheek. Met een speciaal account
mogen zij 10 e-books en 10 luisterboeken lenen
met een leentermijn van 3 weken per boek. Op
31 augustus stopt dit account automatisch.
Geen gedoe: je hoeft er niet voor naar de
bibliotheek, geen lid te worden en ook niet te
zeulen met boeken. Zo beleeft je kind tijdens
de vakantie de spannendste avonturen en
voorkom of verhelp je ook meteen een
leesachterstand. Leuk, en handig! Lees en
luister nu via de online Bibliotheek-app! Meer
informatie over Boek 'n Trip vind je hier.
Veel leesplezier!

Kledingactie
Deze keer is er 584 kg ingezameld. Hiervoor
krijgen we als school €175,20
Iedereen van harte bedankt!
Komend schooljaar houden we een
kledingactie in het najaar ( november2021) en
in het voorjaar ( mei 2022).

Afscheid groep 8
Wij zijn vorige week op kamp geweest in
Heeg, daar hebben we volop genoten van het
weer en alle activiteiten. We hebben geslapen
op het hotelschip “It Beaken “. Nu zijn we druk
aan het oefenen voor de eindmusical die we
gelukkig op dinsdag 6 juli kunnen opvoeren in
de Klameare met ouders dit is ook meteen
onze afscheidsavond. De kinderen zijn druk
bezig met het maken en oefenen van hun
afscheidsspeech!

Voortgezet onderwijs
Inmiddels hebben alle leerlingen van groep 8
een plekje gevonden op het Voortgezet
onderwijs.
Lena, Leijne, Bodil, Thom en Hidde hebben
gekozen voor het RSG. Elyse en Fenna gaan
naar Bogerman Sneek. Zoet, Benthe en Selina
gaan naar Bogerman Koudum en Hedser gaat
zijn voetbalcarrière combineren met De Dyk in
Leeuwarden.
Op 7 juli gaan ze een kijkje nemen op hun
nieuwe school daarom zijn ze op die dag vrij.

www.pipegaal.nl
depipegaal@gearhing.net

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/

Verkeersbrigadiers
Wie komt het klaar-over team versterken?
Heb jij een kwartiertje per week/ 1 keer in de
2 weken over en wil je wat doen voor de
school? Kom in actie als klaar-over! Voor
school of na school de kinderen veilig laten
oversteken, kleine moeite toch?
Lijkt het je wat, meld je aan bij één van de
klaar-overs of bel/stuur een bericht naar de
klaar-over coördinator Yvonne (tel.nr.
0636037043)

Vandalisme op de Pipegaal
We hebben regelmatig last van vernielingen
en afval op het schoolplein. Elk jaar wordt het
erger en maken we onkosten om de school en
het plein er weer fatsoenlijk uit te laten zien.
De politie is op de hoogte van deze
problemen.
Misschien is het niet bekend, maar bij dit
soort overlast en onveilige situaties mag 112
worden gebeld.
Wij willen u vragen ook de schoolomgeving
mee in de gaten te houden tijdens de
zomervakantie en in de weekenden. En dat u
112 belt bij ernstige overlast en vandalisme.
We hopen daarmee onnodige vernielingen en
gevaarlijke situaties te voorkomen. Bij
voorbaat veel dank voor uw medewerking.

Rapportgesprekken groep 1 t/m 7
Wij hebben besloten om de
rapportgesprekken deze keer nog telefonisch
te doen. Daarom nodigen wij u via parro uit
voor het rapportgesprek. Deze
rapportgesprekken houden wij op maandag
28, dinsdag 29, woensdag 30 juni en
donderdag 1 juli.

Rapporten
De kinderen krijgen vrijdag 25 juni hun rapport
mee naar huis.

Groepsindeling en formatie 20212022
We zijn nog druk bezig met de invulling voor
komend schooljaar.
U krijgt hier binnenkort meer informatie over.

Laatste schooldag op donderdag 8
juli
We gaan er een gezellige dag van maken met
zijn allen.
Meer informatie volgt snel!

Start schooljaar 2021-2022
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.

Vakantieregeling 2021-2022
De vakantieregeling voor het nieuwe
schooljaar kunt u vinden op de website
www.depipegaal.nl

www.pipegaal.nl
depipegaal@gearhing.net

AGENDA:
Vrijdag 25 juni

Rapport mee

Maandag 28 juni
t/m donderdag 1
juli

Telefonisch rapport gesprek
voor groep 1 t/m 7. U krijgt
via parro hiervoor een
uitnodiging.
Afscheid groep 8

Dinsdag 6 juli
Donderdag 8 juli

Laatste schooldag.
Afscheid groep 8. De kinderen
komen om 12. 15 uur uit.

Maandag
23 augustus
Maandag 23 t/m
27 augustus

Eerste schooldag 2021/2022
Gouden dagen die vooral in
het teken staan van
groepsvorming.

