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Nieuwe leerlingen:
Welkom op de Pipegaal Finn, Tess, Wout
en Yehor!

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

Beste ouders en verzorgers,
Bij deze de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar!
In deze nieuwsbrief veel oproepen.
We willen alle hulpouders ontzettend bedanken
voor de hulp en we hopen weer veel nieuwe
hulpouders te kunnen begroeten.
Verder willen we iedereen alvast een hele fijne
zomervakantie wensen en bedanken voor de
prettige samenwerking.
Tot volgend schooljaar!
Team OBS De Pipegaal

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 zodoende hun
leesvaardigheid onderhouden. Andere
kinderen raken gedurende de hele
zomervakantie geen boek aan, lezen niet
en raken de verworven leesvaardigheid
weer

Postadres:
Postbus 33
8710 AA Workum

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!

Kledingactie
Deze keer is er 384 kg ingezameld.
Hiervoor krijgen we als school €115,20.
Hier zijn mooie informatieboeken voor
gekocht. Zie foto.
Iedereen van harte bedankt!
Komend schooljaar houden we een
kledingactie in het najaar (november
2022) en in het voorjaar (mei 2023).

Zwemrooster
29 juni groep 3/4 en groep 5/6
6 juli groep 7 en groep 8
13 juli groep 3/4 en groep 5/6

AMV voorstelling 'Op Reis'
Afgelopen schooljaar heeft groep 3 en 4
muziekles gehad van een docent van
kunstencentrum Atrium. Een schooljaar
lang hebben de kinderen gezongen,
muziek gemaakt, op instrumenten
gespeeld en veel geleerd over muziek
tijdens de zogenaamde AMV lessen
(Algemene Muzikale Vorming). En datgene
wat ze allemaal geleerd hebben, willen ze
heel graag laten zien en horen aan alle
ouders en andere belangstellenden.
Daarom geven de kinderen onder leiding
van hun muziek juf of muziekmeester een
muzikale voorstelling in Theater Sneek,
waarin alle aspecten van de AMV les aan
bod komen. En alle ouders, opa's en oma's
en andere belangstellenden zijn van harte
welkom om te komen kijken. De toegang
is gratis. De voorstelling van de kinderen
groep 3 en 4 van De Pipegaal is gepland op
dinsdag 28 juni om 19.00 – 19.45 uur.
Theater Sneek, Westersingel 29

Muziek
De afgelopen maanden hebben de
kinderen van groep 6 muziek gemaakt met
meester Jan Hibma van de muziekschool;
op 10 maandagen konden de kinderen
kiezen uit gitaar- of keyboardlessen.

www.pipegaal.nl
depipegaal@gearhing.net

Aan de hand van populaire popsongs is er
samen geoefend. Een aantal kinderen
hebben zich opgegeven voor de
vervolglessen, in de vorm van ‘het
schoolorkest'. Kinderen uit groep 7 en 8
konden zich ook hiervoor opgeven. Zij
oefenen momenteel op de maandagen in
De Klameare met kinderen van de 2
andere scholen van Workum voor een
voorstelling, later in het schooljaar.

Muzieklessen van juf Madeleine
Het afgelopen schooljaar hadden groep 1
en 2 en de groepen 5 t/m 8 muzieklessen
van juf Madeleine. Ze hebben vooral veel
liedjes met de boomwhackers gespeeld,
maar ook wel liedjes zelf bedacht en met
de boomwhackers van het blad
nagespeeld.
De leukste lessen waren de danslessen. De
leerlingen mochten vaak zelf kiezen welke
liedjes ze leuk vinden en “Head, shoulders,
knees en toes” hebben we met de
midden- en bovenbouw gedanst.
De laatste tijd zijn we bezig met het
naspelen van “Heat waves”. Een lastige
klus, die de leerlingen best snel goed
hebben opgepakt.
Op 12 juli willen we graag een optreden
plannen en ook geïnteresseerde ouders
uitnodigen om te komen kijken.

Afscheid groep 8
De eind-IEP toets uitslagen zijn bekend en
besproken. Alle kinderen weten naar
welke school ze gaan in het voortgezet
onderwijs. Nu zijn de laatste weken voor
groep 8 aangebroken op De Pipegaal. We
werken heel hard aan de musical.
Donderdag 7 juli is onze afscheidsavond
www.pipegaal.nl
depipegaal@gearhing.net

waar de musical zal worden opgevoerd
aan de ouders en leerkrachten in de
Klameare. Overdag komen de kinderen
van groep 1 t/m 7 kijken naar de generale
repetitie.
Donderdag 14 juli is dan echt de laatste
schooldag aangebroken waarin zij de dag
afsluiten in het beruchte badje!

Voortgezet onderwijs
Inmiddels hebben alle leerlingen van
groep 8 een plekje gevonden op het
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/reis
kosten-voortgezet-onderwijs/

Rapportgesprekken groep 1 t/m 7
We nodigen u en uw kind (vanaf groep 3)
binnenkort via parro uit voor het
rapportgesprek. Deze rapportgesprekken
houden wij op maandag 4, dinsdag 5,
woensdag 6 en donderdag 7 juli.
Tijdens deze gesprekken worden de
rapporten meegegeven.

Klaar over oproep!
Momenteel kampen we met een
onderbezetting bij het klaar-overteam. Na
de zomervakantie dreigt de
onderbezetting nog groter te worden.
Vanwege schoolverlaters stoppen er dan 3
klaar-overs waaronder de coördinator. Ons
streven is 1 keer per week (15 min) te
klaar-overen. Bij meerdere aanmeldingen
op dezelfde dag eens per 14 dagen.
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Kunnen we op uw hulp rekenen? Alvast
bedankt! Opgave kan bij de klaar-over
ouders of bij de leerkracht van uw kind.

Oproep luizenouders!
Momenteel zijn er nog genoeg
luizenouders maar met ingang van het
nieuwe schooljaar hebben we een tekort!
Vanwege de schoolverlaters stoppen de
meeste ouders. Wie oh wie komt ons
komend schooljaar helpen. Na elke
vakantie (dat is 4x per jaar) hebben we
luizencontrole. Opgave kan bij de luizen
coördinator Afke Hooghiemstra of bij 1 van
de leerkrachten.

Oproep reünie!
Wij zoeken mensen die willen helpen om
een reünie te organiseren voor De
Pipegaal.
Ben je een oud-leerling of heb je affiniteit
met de school en zie je het zitten om deze
reünie mee te organiseren?
Mail dan naar: depipegaal@gearhing.net
onder vermelding van de reünie

Nieuwe chromebooks
We hebben nieuwe chromebooks op
school. De komende weken zullen deze
gereed worden gemaakt, zodat de
kinderen van de groepen 3 t/m 8 er weer
met veel plezier mee kunnen werken.

Groepsindeling en formatie 20222023
We zijn nog druk bezig met de invulling
voor komend schooljaar.
U krijgt hier binnenkort meer informatie
over.

Laatste schooldag op donderdag 14
juli
We gaan er een gezellige dag van maken
met zijn allen.
Meer informatie volgt snel!

Start schooljaar 2022-2023
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.

AGENDA:

Woensdag 15 juni

Schoolreisje groep 1 en 2 naar
de kinderboerderij in Sneek

Woensdag
15,16,17 juni

Schoolkamp voor groep 8 naar
Heeg.

Woensdag 22 juni

Schoolreisje groep 5 t/m 7 naar
de Natuurschool in Lauwersoog

Donderdag 23 juni

Studie middag over jeelo!
Kinderen om 12.00 uur vrij!!

Dinsdagavond 28
juni

Muziekvoorstelling van groep 3
en 4 in Sneek.

Maandag 4 t/m
donderdag 7 juli

Rapportgesprekken voor groep 1
t/m 7 verplicht. U krijgt hier een
uitnodiging voor via parro.

Donderdagavond 7
juli

Eindmusical groep 8.

Maandag 11 juli

Groep 6 zeilen

Dinsdag 12 juli
13.15 uur

Afsluiting van ons Jeelo project
met ouders.(info volgt)

Donderdag 14 juli

Laatste schooldag. Informatie
volgt.

18 juli t/m 26
augustus

Zomervakantie

Vakantieregeling 2022-2023
De vakantieregeling voor het nieuwe
schooljaar kunt u binnenkort vinden op de
website www.depipegaal.nl
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