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

Werken met Jeelo
Na de herfstvakantie starten we met ons 1
project: Omgaan met geld.
Middels de ‘Jeelo mail’ wordt u verder
geïnformeerd.

e

Leerlingenraad
Wat verstaan we onder een
leerlingenraad?
De leerlingenraad is een groep enthousiaste
vertegenwoordigers gekozen uit en door de

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

leerlingen van onze school, die zich inzet
voor een goede en prettige gang van zaken
op de school.

Waarom een leerlingenraad?
-De leerlingen hebben een eigen stem
binnen de schoolorganisatie, de stem van
de leerling telt mee.
-De leerlingen leren rekening te houden
met elkaar en respect te hebben voor de
Postadres:
Postbus 33
8710 AA Workum

mening van de ander.
-Leerlingen maken spelenderwijs kennis
met democratische beginselen.
-Betrokkenheid met school van leerlingen
bevorderen.
-Verantwoordelijkheid voor schoolse zaken
bevorderen.
-De leerlingen laten ondervinden wat
realistisch en haalbaar is.
-Bevorderen van actief burgerschap.
Samenstelling van de leerlingenraad: Per
groep - in de groepen 3 t/m 8 –
vertegenwoordigen leerlingen de groep in
de leerlingenraad. Zij worden de
vertegenwoordigers van de groep voor één
schooljaar, en zijn het nieuwe schooljaar
herkiesbaar.
Verslag:
-De leden maken tijdens de vergadering
aantekeningen in het klassenschrift, en
brengen verslag uit in de groep. De
groepsleerkracht maakt hier tijd voor vrij.
-De afspraken komen in de gang op de
achterkant van het bord te hangen.

Verkiezingen:
-In de groepen 3,4,5, 6, 7 en 8 worden
jaarlijks (in het begin van het schooljaar)
verkiezingen gehouden.
-Voordat de verkiezingen worden gehouden
geven de leerkrachten informatie over wat
een leerlingenraad inhoudt.
Voor dit schooljaar zijn het geworden:
Eva uit groep 3, Jeen uit groep 4, Lyke uit
groep 5, Abdullah uit groep 6, Selina uit
groep 7 en Baukebart uit groep 8.
Ongeveer 1x in de zes weken komen wij bij
elkaar. We wensen ze veel succes!!!

Als Tomas zijn grootvader in de tuin helpt,
ontdekt hij een rare plant. Het ding staat in de
weg en ze besluiten het de volgende dag uit te
gaan graven. Maar als Tomas die avond het
grappige fruit van de plant mee naar huis
neemt, komt er een echt draakje uit. Tomas
heeft nu zijn eigen draak: Fikkie!
Tomas zegt tegen niemand dat hij een draakje
heeft. Maar het houden van een draakje is
nog niet zo makkelijk. Want wat eet zo’n
diertje? Wat doe je aan die vlammen? En hoe
houd je hem verborgen?
En dan ziet hij dat aan de drakenfruitboom
steeds meer vruchten groeien! Tomas wordt
drakenkweker…
Dit geweldige, vrolijke, avontuurlijke verhaal is
rijk geïllustreerd door Sara Ogilvie. En gelukkig
komen er nóg twee boeken over Tomas en zijn
draak, want wie dit boek uit heeft wil meteen
méér lezen… én een eigen draakje.

Boek van de maand

Kledingactie

De jongen die draken kweekte – Sara Ogilvie

De winter staat voor de deur! Op maandag
4 november komt Bag2School langs om onze
ingezamelde kleding, schoenen, riemen,
gordijnen, dekbedden en/of overtrekken,
knuffels ed. op te halen. Ieder kind heeft

STEL JE VOOR DAT JE EEN PLANT VINDT
WAARAAN DRAKEN GROEIEN…
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wederom een blauwe inzameltas mee
gekregen. Verzamel en geef mee!
Deze week kunt u de kleding op school
brengen!

Nieuwbouw nieuws
We zijn blij dat de gemeente Súdwest Fryslân
officieel akkoord is gegaan met de plannen om
kinderopvang Kids First ook te huisvesten in
de nieuwe school. De tekeningen worden
aangepast zodat er een extra ruimte
gecreëerd wordt tussen de Pipegaal en It
Finster voor Kids First.
De projectgroep ‘nieuwbouw’, die bestaat uit
collega’s van beide scholen, gaat binnenkort
naar een school in Leeuwarden, die door
dezelfde architect is ontworpen, om enkele
voorbeelden in de praktijk te zien.

(Adres)wijzigingen
Adreswijziging of andere gegevens gewijzigd?
Geef het online door! Via onze website is het
mogelijk een adreswijziging of wijziging van
andere gegevens (bijvoorbeeld
telefoonnummer of e-mailadres) door te
geven. Op onze website onder ‘Contact’ kunt
u een online formulier vinden om de wijziging
door te geven. Eenvoudig en snel! Na
ontvangst van uw wijziging voeren wij de
wijzigingen z.s.m. door in ons
administratiesysteem.

heeft geholpen en of er geen verdere
verspreiding is geweest.
En dan komt u in actie: Controleer uw kind
regelmatig op hoofdluis. En als uw kind
hoofdluis heeft, dan is twee weken lang elke
dag kammen, met een ijzeren netenkam, de
enige methode om er vanaf te komen, en om
verspreiding te voorkomen. Deze kam kunt u
kopen bij de apotheek, of lenen van school.
Helpt u weer mee dit jaar om de school
hoofdluisvrij te maken?
Wij zoeken nog ouders die na elke vakantie
een uurtje willen helpen met de controle van
alle kinderen. Heeft u na de vakantie een
uurtje over? Meld u dan bij school. We
kunnen uw hulp goed gebruiken!

Lees tas en rapport!!!
We hebben nog niet van alle kinderen de
rapporten en de boeken van het
zomerdiplezen teruggekregen. Zou u willen
zorgen dat dit voor 11 november op school is?
Alvast bedankt.

Zwemmen
Op de volgende woensdagen zijn de
zwemlessen voor groep 3 t/m 8:
Groep 3/5 en 4 oktober 30
Groep 6 en gr 7 8 November 6
Groep 3/5 en 4 november 13

Luizen

Groep 6 en 7/8 november 20

Ook dit schooljaar zet de hoofdluiswerkgroep
zich weer in om te zorgen dat de school luisvrij
is. Maar dat kunnen wij niet zonder uw hulp!

Groep 3/5 en 4 november 27

Wat doen wij: Wij controleren de kinderen na
elke vakantie op hoofdluis. U krijgt als ouders
persoonlijk bericht als wij bij uw kind hoofdluis
hebben gevonden. Ook worden alle ouders op
de hoogte gesteld via de mail, als er weer luis
is aangetroffen op onze school. Lees dus de
mails van school goed, er staat belangrijke
informatie in. Na twee weken doen wij een
nacontrole om te kijken of de behandeling
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Groep 6 en 7/8 December 4
Groep 3/5 en 4 december 11
Groep 6 en 7/8 december 18
Kerstvakantie

Hond in de klas
In groep 1 tm 4 hebben wij onlangs het
project Hond in de klas afgerond.
De kinderen uit deze groepen hebben geleerd
hoe zij om moeten gaan met vreemde

honden. Het project bestond uit 3
bijeenkomsten. De kinderen hebben de eerste
keer kunnen oefenen met een nep hond en bij
de andere bijeenkomsten kwam er een echte
hond mee.

Kinderboekenweek
Woensdag 2 oktober was de landelijke start
van de Kinderboekenweek .
Het thema dit jaar was: Reis mee!
De afgelopen weken hebben we gewerkt,
gesproken en verhalen gehoord over reizen,
voertuigen, fantasiereizen op een vliegend
tapijt enz. Er zijn gedichten gemaakt en
zelfbedachte voertuigen gecreëerd. Er was
zelfs een reisbureau ingericht!
(Deze keer geen afsluitende boekenmarkt,
i.v.m. de afsluiting van ons Jeelo project eind
december)

groep 6, Selina uit groep 7 en Djura uit groep 8
hadden de voorrondes gewonnen en moesten
nog een laatste keer voorlezen, zodat de jury
de winnaar kon aanwijzen. De finalisten lazen
prachtig voor en het werd de jury niet
gemakkelijk gemaakt! Uiteindelijk werd Djura
de winnares van de voorleeswedstrijd van De
Pipegaal 2019.
Zij mag door naar de regionale rondes.

6 november Landelijke stakingsdag
Mogelijk heeft u het al in het nieuws gehoord.
Woensdag 6 november is uitgeroepen tot een
landelijke stakingsdag in het primair- en
voortgezet onderwijs. Wij sluiten 6 november
de school. Wij vinden dat er meer geld
geïnvesteerd moet worden in het onderwijs.
Ook wij lopen regelmatig aan tegen het
lerarentekort en mede daardoor is er sprake
van extra werkdruk. Wij zijn bang dat dit ten
koste gaat van de kwaliteit van het onderwijs,
het onderwijs aan uw kind(eren)
Voor meer info:
https://www.oudersonderwijs.nl/nieuws/oud
ers-enleerlingen-steunen-lerarenstaking/

Parro app
Wij gebruiken op school Parro! De kop is eraf
en het begint al echt te werken. De eerste
berichten zijn verstuurd en ook de eerste
foto’s . Op een enkele ouder na is nu iedereen
aangemeld. Wil je meer weten? Lees dan
verder op: de website van school of op
www.parro.com/ouders
Mocht het aanmelden problemen opleveren
dan kunt u via de email hulp vragen aan
Sandra: sandra.menks@gearhing.net

10 minuten gesprek
Pleinspelen
We bieden iedere week een (nieuw) pleinspel
aan in de pauze tussen de middag. Hiervoor
hebben we een aantal kaarten met beweeg
ideeën aangeschaft. De kinderen worden
uitgenodigd om hier aan mee te gaan doen.

Voorleeswedstrijd
De vrijdag voor de herfstvakantie sloten we
traditiegetrouw de kinderboekenweek af met
de finale van de voorleeswedstrijd. Sybren uit
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Wij geven u de gelegenheid om vragen te
stellen aan de leerkracht over het
functioneren van uw kind m.b.t. zowel de
vorderingen bij de verschillende vakken als de
sociaal-emotionele ontwikkeling. U bent deze
10 minuten de vragensteller.
Indien u van deze gelegenheid gebruik wilt
maken, kunt u zich opgeven via de
gespreksplanner in Parro. De
gespreksplanning is vanaf 11 november
beschikbaar voor gezinnen met meerdere
kinderen op school, zodat zij de gesprekken

voor hun kinderen zo efficiënt mogelijk
kunnen plannen. Voor de overige gezinnen is
de gespreksplanning vanaf 12 november
beschikbaar in Parro.
Als de gespreksplanner beschikbaar is, krijgt U
een push-notificatie dat er een nieuw agendaitem in Parro staat. Als U het agenda-item met
de gespreksplanner opent, kunt u per kind uit
de beschikbare tijdstippen kiezen.

Nieuws uit de Ouderraad :
Het schooljaar is inmiddels weer begonnen en
wij als ouderraad ook! Er zijn wat
veranderingen geweest binnen de OR. Voor
een paar leden zat het er alweer op!
Anne v/d Zee (notulist) en Mirjam Feenstra
(penningmeester) en Marianne (lid)
ontzettend bedankt voor jullie inzet de
afgelopen jaren!!!
Nieuwe leden zijn: Ine Trees de Vries, Sjoukje
Visser en Lieuwkje Hoekstra
De nieuwe bezetting van de ouderraad ziet er
als volgt uit:
Voorzitter: Andrea Bekkema
Penningmeester: Iwan van Dam
Notulist: Ine Trees de Vries
Leden: Janneke Krikken, Jose de Bruin,
Lieuwkje Hoekstra en Sjoukje Visser
Dit jaar zijn Janneke Krikken en Andrea
Bekkema voor het laatst.
Lijkt het u nou ook leuk om deel uit te maken
van de ouderraad, aarzel niet en loop een
keertje met ons mee!!
Of heeft u een vraag voor de ouderraad, een
op- of aanmerking, tips of tops? Schiet ons
gerust aan! We vergaderen 1 x per maand en
uw stem is daarbij belangrijk!!!

Klaar-over nieuws
Veilig oversteken, hoe fijn is dat! Vooral bij
een drukke weg met grote trekkers,
vrachtwagens en mensen met heel veel haast
als die langs onze school! Daarom zijn we ook

 www.pipegaal.nl
 depipegaal@gearhing.net

erg blij met onze klaar overs. En wat helemaal
top is, dat we genoeg klaar-overs bij elkaar
hebben gevonden, zodat we elk breng en
haalmoment bemant zijn! Dus bij deze graag
even een bedankje richting de klaar-over
ouders.
Wie we ook willen bedanken is Zusan
Tichelaar. Na jaren klaar-over coördinator te
zijn geweest heeft ze het stokje doorgegeven
aan Yvonne van der Heide. Bedankt Zusan en
succes Yvonne!
Ondanks dat we de planning vol hebben, zijn
nieuwe klaar-overs natuurlijk van harte
welkom! Lijkt u het leuk om klaar-over te
worden, kom er bij! U kunt zich aanmelden bij
een leerkracht of bij een van de klaar-overs.

MR
Dit schooljaar bestaat de MR uit:
-Jet van Mourik (voorzitter, moeder van
Sybren, groep 6 en Hilde, groep 4, Roemer
groep 1)
-Jeltsje Kragt (moeder van Joah, groep 4 en
Jurre, groep 2)
-Diana Venema (leerkracht, groep 7/8)
-Annie Bootsma (leerkracht, groep 4)
De eerste vergadering is inmiddels geweest.
De notulen kunt u binnenkort terugvinden op
onze site.
Onderwijsteam medezeggenschapsraad, de
OMR
De Pipegaal maakt deel uit van
onderwijsteam 2 van Stichting Gearhing. In dit
team zitten ook basisschool De Skulpe
(Hindeloopen), De Meiboom (Warns) en de
Populier(Makkum). De OMR behartigt de
overkoepelende zaken in het onderwijsteam.
Voor onze school zitten Jeltsje Kragt
(ouder) en Annie Bootsma (leerkracht) in de
OMR.

Bewegen op De Pipegaal
Op onze school zetten wij spel en bewegen na
de lunch breed in om verschillende
onderwijsdoelen na te streven.
De leerkrachten bieden elke week een nieuwe
activiteit aan die de kinderen in de pauze
kunnen spelen. De activiteit wordt uitgelegd,
het wordt samen gespeeld en daarna kunnen
kinderen het zelf spelen en is de leerkracht er
om te begeleiden. Er zijn beweegkaarten
aangeschaft waaruit elke week weer een
keuze wordt gemaakt voor de activiteiten.
Daarnaast hebben de leerkrachten een
workshop bewegend leren gevolgd en doen
we gedurende dag veel meer
bewegingsactiviteiten die een positieve
invloed hebben op het leren en gedrag van de
kinderen. Welke invloed dat heeft op kinderen
en de verantwoording voor ons
bewegingsonderwijs kunt u lezen in het
document verantwoording 'speeltijd als
Onderwijstijd”. Dit document kunt u
terugvinden op onze website www.pipegaal.nl

Pietenochtend
Op vrijdagochtend 29 november organiseren
we voor groep 1 t/m 3 de pietenochtend. In
groepjes gaan de kinderen bij verschillende
activiteiten langs waarbij ouders de
leerkrachten ondersteunen. De kinderen
veranderen deze ochtend in een Piet.

School in Sinterklaassfeer
Op vrijdag 15 november om 19.00 uur zal de
school weer in Sinterklaassfeer worden
gebracht. Hiervoor hebben we een aantal
enthousiaste ouders nodig.
Wanneer u kunt komen helpen wilt u dit dan
via Parro aan ons doorgeven? Er is hiervoor
inmiddels een agenda-item aangemaakt.

Sinterklaasfeest
Het Sinterklaasfeest vieren we op donderdag
5 december: in groep 1 t/m 4 komen Sint en
Piet op bezoek en in groep 5 t/m 8
organiseren we een surpriseochtend.
(meer informatie hierover volgt nog)
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AGENDA :
Maandag 28
oktober
Dinsdag 29
oktober
Donderdag 31
oktober
Maandag 4
november
Woensdag 6
november
Donderdag 7
november
Woensdag 13
november
Donderdag 14
november

Maandag
25 en dinsdag
26 november
Donderdag 28
november
Vrijdag 29
november
Donderdag
5 december
Woensdag
11 december
Donderdag 12
december
Woensdag 18
december
Do 19 december
20 december
t/m 5 januari

Start van het project.
Omgaan met geld
Voor groep 1 t/m 8
leerlingenraad
Gearhing middag voor de
leerkrachten.
Kleding inzameling
actie
Leerkrachten staken!
De school is gesloten.
Bouwoverleg over de
nieuwe school.
Juf Sonja cursus
taalcoördinator.
Scholing kindgesprekken
voor het team. De
kinderen komen om 12.00
uur uit!!
10 minuten gesprek
Niet verplicht.
Inschrijven via de parro
app
Bouwoverleg over de
nieuwe school.
Pietenochtend voor groep
1 t/m 3
Sinterklaasfeest
Bijeenkomst
Hoogbegaafdheid.
Juf Jannie
Bouwoverleg over de
nieuwe school.
Afsluiting van ons project
met een winterfair!
Verdere informatie volgt
Kinderen ‘s middags om
12.05 uur vrij
Kerstvakantie

