Nieuwsbrief mei 2022
OBS De Pipegaal

In deze nieuwsbrief
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nieuwe leerlingen
Rapport
Koningsspelen
zwemmen
Kledingactie
Verzetsmonument
Informatie Corona
Klaar-over oproep
Nieuws van de ouderraad
MR. jaarverslag
Agenda

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

Nieuwe leerlingen:
Mats, van harte welkom bij ons op school in
groep 1-2!

Rapport
Wij gaan binnenkort weer bezig met het
invullen van het rapport. Heeft iedereen het
rapport weer meegegeven naar school? Dank
daarvoor…

Koningsspelen
Vrijdag 22 april hebben wij de Koningsspelen.
Wij starten de dag met het Koningsontbijt in
groep 1 t/m 4 en daarna gaan we spelletjes
doen op het schoolplein. De groepen 5 t/m 8
komen eerst allemaal op school en van daaruit
lopen we naar de sporthal om gezellig met
elkaar te sporten. Om 12.00 uur staat dan de
Koningslunch voor groep 5 t/m 8 klaar op
school. De kinderen hoeven voor deze dag
OBS De Pipegaal
Hearewei 1
8711 GC Workum
Tel: 0515-542189

geen lunch mee te nemen dus alleen fruit en
genoeg drinken. Deze dag zijn er studenten
van het Marne College (sport en
dienstverlening opleiding) die helpen bij het
begeleiden van de groepjes.
We hopen op een groot sportief succes!

Zwemmen
Groep 7 en gr 8 april 13
Groep 3/4 en 5/6 april 20
Meivakantie
Groep 7 en gr 8 mei 11
Groep 3/4 en 5/6 mei 18
Groep 7 en gr 8 mei 25
Groep 3/4 en 5/6 juni 1
Groep 7 en gr 8 Juni 8
Groep 3/4 en 5/6 juni 15
Groep 7 en gr 8 juni 22
Groep 3/4 en 5/6 juni 29
Postadres:
Postbus 33
8710 AA Workum

Groep 7 en gr 8 juli 6
Groep 3/4 en 5/6 juli 13

Verzetsmonument
Op 12 april is het Verzetsmonument van
Workum (in het Thomashof) door een aantal
kinderen van groep 8 van de basisscholen uit
Workum schoongemaakt. Ook kinderen van
groep 8 van de Pipegaal hebben hieraan
meegeholpen. Op deze manier ziet het
monument er weer mooi uit voor de
herdenking.
Op dinsdag 19 april om 13.00 is er een
herdenking bij het Verzetsmonument voor de
kinderen uit groep 8 van de basisscholen in
Workum.
In de meivakantie is op 4 mei de stille tocht
die door de organisatie St. 4 mei-herdenking
georganiseerd zal worden.
Deze stille tocht begint om 19.30 uur bij het
verzetsmonument in de wijk Thomashof.
Het is traditie dat kinderen van de
bassischolen in Workum deze stille tocht
meelopen en op de begraafplaats bloemen
leggen bij de graven van Workumers die in de
oorlog zijn gesneuveld. Alle gezinnen met
kinderen zijn welkom om met deze tocht mee
te lopen. De informatiebrief voor groep 8
hierover volgt nog.

Schoolreisjes
Groep 1 en 2 gaan naar de kinderboerderij in
Sneek.
Groep 3 en 4 gaat op 25 mei naar de Hege
Gerzen in Oudemirdum.
Groep 5, 6 en 7 gaan op woensdag 22 juni met
de bus naar De Natuurschool in Lauwersoog.
Groep 8 gaat 15,16 en 17 juni op schoolkamp
naar Heeg. Nadere informatie volgt.

Zelftesten
We hebben op school nog zelftesten over.
Wanneer u behoefte heeft aan zelftesten voor
uw kind dan kunt u deze vragen bij de
groepsleerkracht.

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.
Uw kind krijgt een briefje mee naar huis
waarop alle informatie staat uitgelegd en hoe
en waar u zich kunt opgeven.

Kledingactie 9 mei
Het voorjaar staat voor de deur! Verzamel en
geef mee! Vanaf maandag 9 mei kunt u weer
zakken met kleding op school inleveren.
Donderdagochtend 12 mei worden alle
zakken gehaald. Bag2School verzamelt schone
kleding (zowel voor baby's, kinderen en
volwassen) schoenen (per paar aan elkaar
geknoopt), riemen, gordijnen, dekbedden
en/of overtrekken, knuffels ed. Zakken graag
dichtgeknoopt inleveren.
De gehele opbrengst is voor school! We
kunnen hier weer nieuwe boeken voor kopen.
Verzamel en geef mee! Alvast bedankt
namens alle kinderen van de Pipegaal.

 www.pipegaal.nl
 depipegaal@gearhing.net

Kunnen we op uw hulp rekenen? Alvast
bedankt!

Nieuws van de ouderraad
Terugblik algemene ouderavond
Op 4 april vond de algemene ouderavond
plaats. Wat was het fijn om elkaar weer te
kunnen ontmoeten op school. Samen met de
aanwezige ouders hebben we als MR en OR
teruggekeken naar het afgelopen schooljaar.
Vervolgens zijn we door directrice Jella van
Seters bijgepraat over de ontwikkelingen
binnen de Pipegaal. Na de pauze was het tijd
om de lokalen in te gaan; leuk om het
schoolwerk van de kinderen te bekijken en bij
te praten met de juffen die allemaal aanwezig
waren. Het verslag van deze avond volgt nog.
Nieuwe OR leden

We hebben afscheid genomen van José de
Bruin, Klara Gerrits en Janneke Krikken. Ook
via deze weg, hartelijk dank voor jullie inzet
voor de OR. Erg blij zijn we dat Joukje Bouma,
Petra Lemmers, Lisa vd Werff en Josien
Leijenaar ons komen versterken!
Vacature Penningmeester
We zijn nog steeds hard op zoek naar een
penningmeester! De vacature is eerder
verspreid. Interesse of de vacature
ontvangen? We horen graag van u.
Avond4daagse
De organisatie is al druk met de
voorbereidingen. Informatie volgt nog, maar
noteer alvast 17 t/m 20 mei in uw agenda. Om
het allemaal veilig en goed te laten verlopen,
zijn we op zoek naar vrijwilligers. We zoeken
voor- en achterlopers (tijdsinvestering: zolang
als wandeling duurt) en verkeersregelaars
(tijdsinvestering: 15-30min).
Meer weten over de vacature van
penningmeester of aanmelden als vrijwilliger
voor de Avond4daagse? Graag een mailtje
naar inetreesdevries@hotmail.com of
bellen/appen naar 06-24799867.

 www.pipegaal.nl
 depipegaal@gearhing.net

AGENDA:
Vrijdag 22 april

Koningsdag op school (zie
informatie)

25 april t/m 6 mei

Meivakantie

Woensdag 4 mei

Dinsdag 10 mei

Stille tocht om 19.30 uur vanaf
het verzetsmonument in de wijk
Thomashof. (zie info)
Leerlingenraad.

Maandag 9 t/m
woensdag 11 mei

Kleding actie (zie info in de
nieuwsbrief) Bag2school.

Dinsdag 17 t/m
vrijdag 20 mei

Avondvierdaagse.

Woensdag 25 mei

Schoolreisje groep 3 en 4 naar
de Hege gerzen in Oudemirdum

Donderdag 26 mei
en vrijdag 27 mei

Hemelvaartweekend vrij!

Maandag 30 mei
t/m 10 juni

IEP toetsen. Groep 3 t/m 7

Maandag 6 juni en
Dinsdag 7 juni
Woensdag
15,16,17 juni

Pinkstermaandag en
dinsdag studiedag
kinderen vrij!!!
Schoolkamp voor groep 8 naar
Heeg.

Week 22
30 mei t/m 2 juni

Vervolggesprekken groep 8
n.a.v. de IEP toets.

Woensdag 22 juni

Schoolreisje groep 5 t/m 8 naar
de Natuurschool in Lauwersoog

Donderdag 23 juni

Studie middag! Kinderen om
12.00 uur vrij!!

Maandag 4 t/m
donderdag 7 juli

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

