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school!!!!!!
Beste ouders en verzorgers,
We hebben een GOUDEN start gemaakt met
schooljaar 2020-2021! In alle groepen is ‘gebouwd
aan een fijn schooljaar’. Er zijn gezamenlijke
activiteiten gedaan om écht een groep te worden
en er is veel tijd genomen om alle routines goed in
te slijpen. Daar hebben we allemaal het hele
schooljaar wat aan!
Intussen zijn we alweer bezig met het nieuwe
project; “Leren van personen van vroeger”. We zijn
gestart met een toneelstuk waar we u als ouder
natuurlijk ook graag bij hadden willen uitnodigen.
Maar helaas is het corona virus nog steeds onder
ons en zullen we ons aan de maatregelen van de
overheid moeten houden en zullen we nog via
parro, mail en telefoon met elkaar moeten
communiceren.
Hieronder vindt u de nieuwsbrief van
november/december.
Team OBS De Pipegaal

Nieuwe leerlingen
Welkom in groep 1/2 Doutzen, Jins en Jent!

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

OBS De Pipegaal
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Tel: 0515-542189

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

Postadres:
Postbus 33
8710 AA Workum

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
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:
Isabel uit groep 3, Wiep uit groep 4, Hilde
uit groep 5, Simmer uit groep 6, Sybren uit
groep 7 en Thom uit groep 8. Ongeveer 1x
in de zes weken komen wij bij elkaar. We
wensen ze veel succes!!!
Intussen is de eerste bijeenkomst geweest.
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We hebben eerst de statuten van de
leerlingenraad besproken.
En er kwamen al leuke ideeën om de school
nog leuker te maken. Intussen staat er in de
gemeenschapsruimte een mooie oranje
ideeën bus. Hier kan iedereen een idee in
stoppen om de school nog leuker te maken.

Kledingactie
De winter staat voor de deur!
Op vrijdag 23 oktober komt Bag2School langs
om onze ingezamelde kleding, schoenen,
riemen, gordijnen, dekbedden en/of
overtrekken, knuffels ed. op te halen. Ieder kind
krijgt deze week weer een plastic zak van
Bag2School mee naar huis. Verzamel en geef
mee!
Na de herfstvakantie kunt u de kleding op
school brengen, u kunt de zakken op het plein
bij het hek zetten. Wij zorgen er dan voor dat
de zakken in school gezet worden.

(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.

Luizen
Wegens de huidige maatregelen controleren
”de luizenmoeders” minder op de
aanwezigheid van luizen. Donderdag 22
oktober zal de eerste keer zijn. Natuurlijk
zullen we hierbij rekening houden met de
regels van de GGD en ons eigen protocol.” Wij
verzoeken u met klem uw kind(eren) ook zelf
te controleren. Mocht u een vermoeden
hebben van hoofdluis bij uw kind, wilt u dit
dan aan de betreffende leerkracht doorgeven?

Wij sturen dan een mailtje naar alle ouders.
zodat u nog even extra kan controleren.

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.
Helpt u weer mee dit jaar om de school
hoofdluisvrij te maken?

Leestas 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 1 november op school is?
Alvast bedankt.

Zwemmen
Na de herfstvakantie starten we weer met de
zwemlessen.
Groep 3/4 en 5 Oktober 21
Groep 6 en gr 7/ 8 oktober 28
Groep 3/4 en 5 november 4
Groep 6 en 7/8 november 11
Groep 3/4 en 5 november 18
Groep 6 en 7/8 november 25
Groep 3/4 en 5 december 2
Groep 6 en 7/8 december 9
Groep 3/4 en gr 5 december 16
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Kinderboekenweek 2020

EN TOEN?
Tijdens de Kinderboekenweek 2020 gaan we
terug in de tijd. Boeken brengen geschiedenis
tot leven, waardoor de wereld van vroeger
tastbaar wordt. Lees spannende verhalen over
ridders, verplaats je in oorlogstijd of kom van
alles te weten over de Oudheid.
Je hebt geen tijdmachine nodig om andere
tijden te ontdekken. Verken werelden uit het
verleden door het lezen van boeken!
Het thema: geschiedenis sluit goed aan bij ons
2e Jeelo project: “Leren van personen van
vroeger”.
We leren o.a. over dino’s, Annie M.G. Schmidt,
De Gouden Eeuw en over macht en gezag.
We hebben het project en de
kinderboekenweek samen met alle kinderen
geopend. Er werd een toneelstuk door het
team opgevoerd: ‘De steen en de tijd’ n.a.v.
het boek van Rian Visser. Momenteel zijn alle
leerlingen in de ban van ‘vroeger’!

De Pipegaal is gezond
Onze school heeft het vignet Gezonde School
behaald! Met het vignet Gezonde School laten
wij zien dat onze school voldoet aan de
kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door
deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde
resultaat! Zo zorgen we voor actieve en
gezonde leerlingen, een veilige
schoolomgeving, een fris klimaat én hebben
we aandacht voor de persoonlijke en sociale
ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij
belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan
een gezondere leefstijl, betere
schoolprestaties en minder schooluitval.Onze
school heeft bovendien speciale aandacht
voor het themacertificaat welbevinden.
Hiervoor zetten we de volgende activiteiten
in: De gouden en zilveren weken, we doen

mee aan de week tegen het pesten, de week
van het respect, we werken met de methode
Kwink voor de sociale ontwikkeling en tijdens
de lessen van Jeelo leren kinderen omgaan en
samenwerken met anderen. Zo hebben we
aandacht voor de persoonlijke en sociale
ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij
belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan
een gezondere leefstijl, betere
schoolprestaties en minder schooluitval.
Gezonde School is een samenwerking tussen
diverse landelijke organisaties. Wilt u meer
weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk
dan op www.gezondeschool.nl.

Pleinspelen en groep 8
We betrekken groep 8 bij het bedenken van
de pleinspelletjes. Groep 8 bedenkt een
spelletje of zoekt in boeken of op internet een
leuk pleinspel. Dan bedenken bij welke
doelgroep het spel hoort en vervolgens
maken ze een omschrijving van het spel. Het
spel wordt, indien mogelijk, bij meerdere
groepen aangeboden in de pauzes. Zo hebben
we al Belgisch verstoppertje, fopbal, waf waf
en meer spelletjes gedaan! De spelletjes
worden met veel enthousiasme door de
andere groepen gespeeld.

Klaar-over nieuws
Klaar…. Over!
Zoals bij zoveel dingen is ook het brengen en
ophalen van de kinderen veranderd door
Corona. Doordat er nu een groep ouders bij de
parkeerplaatsen staat en de andere groep bij
het hek van de school is het mooi verdeeld.
Maar daardoor is nu extra belangrijk dat er
een klaar-over staat, om de kinderen veilig te
laten oversteken. We hebben inmiddels een
mooi aantal ouders beschikbaar die dit op zich
nemen, maar toch hebben we nog een gaatje
in het schema. Het gaat om de
woensdagochtend of woensdagmiddag, maar
in overleg is er veel mogelijk, dus past de
woensdag niet, dan kunnen we misschien
schuiven. Dus wie heeft er een kwartiertje
over om ons te helpen?
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We willen nog een keer benadrukken dat het
de bedoeling is dat u uw kind laat uitstappen
op het parkeerterrein van de supermarkten en
daarvandaan met de klaar-over oversteekt.
Dus niet op de weg stoppen om uw kind te
laten in of uitstappen, dit zorgt juist voor extra
gevaarlijke situaties!
Als laatste punt nog een oproep voor groep
7/8. Als je staat ingeroosterd, kom dan wel
opdagen! Wij mogen niet klaar-overen zonder
2e klaar-over. Als je alleen op de weg staat,
kun je niet 2 kanten tegelijkertijd een stop
teken geven, dus is het niet verantwoord om
te klaar-overen. Het is dus heel belangrijk dat
je komt helpen en op tijd komt (8.15). Zonder
jullie geen klaar-over.
Alvast bedankt namens het klaar-over team!

10 minuten gesprek
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 de
vragensteller.
Indien u van deze gelegenheid gebruik wilt
maken, kunt u zich opgeven via de
gespreksplanner in Parro. De
gespreksplanning is vanaf 9 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 16 november
beschikbaar in Parro.

Contact met de ouders
We vinden het contact met ouders van grote
waarde in het belang van de ontwikkeling van
de kinderen. We kunnen helaas nog geen
groepen ouders in de school toelaten om de
kans op verspreiding van Covid-19 beperkt te
houden. Ouders kunnen inmiddels wel op
uitnodiging van de school in het
schoolgebouw komen voor noodzakelijke
gesprekken. We zullen u dan voorafgaand aan
het gesprek een aantal gezondheidsvragen te
stellen en uw gegevens te noteren. Deze

gegevens kunnen gebruikt worden om u, in
geval van corona gerelateerde calamiteit, te
informeren of te bellen.
Verder beperken we nog steeds het ‘live’
contact tussen ouders/verzorgers en
onderwijspersoneel. Contact vindt nu
voorlopig nog steeds plaats via de e-mail,
Parro app en telefoon. Wij zijn ook elke dag
telefonisch bereikbaar. Twijfel niet om contact
met ons op te nemen.

Coronaprotocol
Vanuit Gearhing is er een informatiebrief voor
ouders. Hierin wordt beschreven wanneer een
leerling wel of niet naar school mag komen.
Dat is soms een lastige keuze, de beslisboom
geeft daarin meer duidelijkheid. Intussen is er
een nieuwe beslisboom. (zie bijlage) Voor de
leerkrachten ligt er ook een protocol.
Wanneer er gezinsleden thuis last hebben van
koorts en/of benauwdheid mogen
leerkrachten niet naar school komen. Dat
maakt ons als school kwetsbaar. We hebben
daarom als team een noodplan gemaakt
waarin we vooraf al nagedacht hebben over
collega’s die extra inzetbaar zijn en hoe we
groepen gaan splitsen. De kinderen weten
vooraf naar welke groep ze gaan wanneer ’s
ochtends blijkt dat een leerkracht niet kan
komen en er geen invalkracht is. We willen
een groep liever niet meerdere dagen
opsplitsen omdat de impact op alle groepen
groot is. Het kan dus voorkomen dat een
groep thuis moet blijven. Mocht dit nodig zijn,
worden ouders hierover altijd een dag van
tevoren ingelicht.

MR
Ook dit schooljaar bestaat de MR uit:
-Jet van Mourik (voorzitter, moeder van
Sybren, groep 7 en Hilde groep 5, Roemer
groep 2)
-Jeltsje Kragt (moeder van Joah, groep 5 en
Jurre, groep 2 en Jasper, groep 1)
-Diana Venema (leerkracht, groep 8)
-Annie Bootsma (leerkracht, groep 5)
De eerste vergadering van dit schooljaar is
geweest. We hebben o.a. gesproken over de
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Corona-maatregelen, Corona-gelden, de
nieuwbouw, het sinterklaasfeest, Jeelo.
De notulen kunt u binnenkort lezen 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.

Nieuws uit de ouderraad
Helaas is Nederland nog in de ban van Corona.
Dit heeft ook gevolgen voor de activiteiten op
school en de rol van de ouderraad hierin. Als
ouderraad proberen we zoveel mogelijk
betrokken te zijn en waar mogelijk te
ondersteunen bij de activiteiten die
georganiseerd worden op de Pipegaal.
Sommige activiteiten kunnen gewoon
doorgaan, andere met de nodige
aanpassingen. Maar als ouders de school in
om bijvoorbeeld te helpen bij de Pieten
ochtend, dat is helaas niet mogelijk. Dit
betekent dan ook dat we voorlopig (zolang de
beperkingen gelden) waarschijnlijk geen
beroep op jullie als ouders zullen doen.
Hopelijk krijgen we Corona eronder en treffen
we elkaar gauw weer bij en ín de school!
Bericht van de penningmeester.
De kinderen op onze school hebben normaal
gesproken regelmatig een zogenoemde natte
gymles (schoolzwemmen). Hiervoor betalen
de ouders een bijdrage in de kosten van €
14,40 per kind (kinderen in groep 3-8) per
jaar. De eerste helft van dit bedrag is vorig jaar
november in rekening gebracht.
De afgelopen periode viel deze natte gymles
logischerwijs vaak uit. We hebben daarom
besloten dat de ouders het tweede deel van
de bijdrage 2019/2020 voor het
schoolzwemmen niet hoeven te betalen.

Op onze school worden normaal gesproken
veel activiteiten georganiseerd die niet voor
rekening van de overheid komen. Deze extra
activiteiten (bijvoorbeeld Sinterklaasfeest,
winterfair, laatste schooldag) worden betaald
uit uw vrijwillige ouderbijdrage. Omdat op dit
moment nog niet goed in te schatten is welke
activiteiten we wel kunnen uitvoeren, zullen
we de vrijwillige ouderbijdrage voor het
schooljaar 2020/2021 pas in het voorjaar 2021
vaststellen. U ontvangt daar te zijner tijd een
betaalverzoek voor.
===
Met vriendelijke groet,
Iwan van Dam
penningmeester ouderraad De Pipegaal

AGENDA :
Maandag 28
september
Dinsdag 6
oktober
12 t/m 16
oktober
Vrijdag 23
oktober
Vrijdag 13
november

Maandag 16
november
Maandag
23 en dinsdag
24 november

Vrijdag 27
november
Vrijdag
4 december
Donderdag 17
december
21 december
t/m 4 januari
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Start van het project
Leren van personen
van vroeger
Voor groep 1 t/m 8
leerlingenraad
Herfstvakantie
Kleding inzameling
actie
Afsluiting van het
project; leren van
personen van
vroeger
Start van het nieuwe
project; Maken van je
eigen product
Telefonische 10
minuten gesprek
Niet verplicht.
Inschrijven via de
parro app
Pietenochtend voor
groep 1 t/m 3 Nadere
informatie volgt.
Sinterklaasfeest
nadere informatie
volgt.
Kerstfeest nadere
informatie volgt.
Kerstvakantie

