Nieuwsbrief November en December 2021
OBS De Pipegaal

Beste ouders en verzorgers,
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We hebben een GOUDEN start gemaakt met schooljaar
2021-2022! 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 weer volop bezig met het Jeelo project;
“Leren voor later”. Wat heerlijk dat we weer ouders in
school kunnen begroeten! Zonder alle ouder hulp
kunnen we al onze leuke Jeelo lessen niet realiseren.
We vinden het fijn u weer in school te ontvangen. U
bent weer van harte welkom voor vragen of als u iets
wilt bekijken, maar voel u niet verplicht om elke keer
mee naar binnen te gaan.
Afgelopen schooljaar hebben we hele zelfstandige
kinderen gezien die zelf de school ingaan, de jas en tas
ophangen en meteen aan het werk gaan als ze de klas in
komen. Wat fijn dat de kinderen zo zelfstandig
functioneren. Dit willen we graag zo houden.
Veel leesplezier met de nieuwsbrief van
november/december.
Team OBS De Pipegaal

Even voorstellen: Juf Madeleine
Madeleine De Vries
Graag stel ik mij aan jullie voor. Ik ben
Madeleine De Vries en woon sinds een paar
jaar met mijn man Sytse en onze jongens
Quinn (3) en Mats (1) in IJlst. Oorspronkelijk
ben ik Oostenrijkse en heb ik daar ook mijn
hele leven in de mooie stad Wenen gewoond.
Nadat ik 6 jaar heb gewerkt als
groepsleerkracht in groep 3 t/m 6, werd ik
OBS De Pipegaal
Hearewei 1
8711 GC Workum
Tel: 0515-542189

zwanger en verhuisden we na de geboorte van
Quinn naar het Geboorteland van mijn man.
Nu mag ik op de Pipegaal beginnen en ben ik
op maandag in groep 1 en 2 te vinden.
Dinsdags sta ik in groep 5 voor de klas.
Bovendien mag ik voor muzikaal vermaak
zorgen. Ik heb er zin in!

Postadres:
Postbus 33
8710 AA Workum

Leerlingenraad
Wat verstaan we onder een
leerlingenraad?
De leerlingenraad is een groep enthousiaste
vertegenwoordigers gekozen uit en door de
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
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
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geven de leerkrachten informatie over wat
een leerlingenraad inhoudt.
Voor dit schooljaar zijn het geworden:
Roemer uit groep 3, Eeuwe uit groep 4,
Senna uit groep 5, Diyann uit groep 6, Zoë
uit groep 7 en Jildau uit groep 8. Ongeveer
1x in de zes weken komen wij bij elkaar. We
wensen ze veel succes!!!
Intussen is de eerste bijeenkomst geweest.
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 ideeën bus
gemaakt door Jildou en Jildau. Hier kan
iedereen een idee in stoppen om de school
nog leuker te maken.

Kledingactie
De winter staat voor de deur!
Op maandag 1 november om 9.00 uur komt
Bag2School langs om onze ingezamelde kleding
voor hergebruik: dames, heren en
kinderkleding, schoenen(per paar), riemen,
handtassen, beddengoed, en knuffels ed. op te
halen. (geen bedrijfskleding, uniformen,
kussens, dekbedden, vieze of natte kleding).
Verzamel en geef mee naar school!
Na de herfstvakantie kunt u de kleding op
school brengen.

(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.

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.
We zwemmen op woensdag van 12.30-13.00
en van 13.00-13.30 uur
Groep 3/4 en gr 5/6 Oktober
27
Groep 7 en gr 8 november 3
Groep 3/4 en 5/6 november 10
17 november geen zwemmen i.v.m studiedag.
Groep 7 en 8 november 24
Groep 3/4 en 5/6 december 1
Groep 7 en 8 december 8
Groep 3/4 en 5/6 december 15
Groep 7 en 8 december 22

Kinderboekenweek 2021

Het maakt niet uit wie je bent of waar je
vandaan komt, goed bent in rekenen of juist in
tekenen, vier jaar oud bent of al tien jaar,
ieder kind kan worden waar het van droomt.
Beroepen als astronaut, dokter of kok…
kinderen spelen vaak na wat ze willen worden.
Of ze worden geïnspireerd door hun idolen of
helden: een bekende zangeres, voetballer of
YouTuber. Kinderboeken zijn een
onuitputtelijke bron om over beroepen na te
denken of te fantaseren. Tijdens de
Kinderboekenweek 2021 kun je alles worden
wat je wil en alvast dromen over later!
Dit thema sloot natuurlijk heel goed aan bij
ons Jeeloproject ‘Leren voor later'.

Voorleeswedstrijd
Zoals ieder jaar, tijdens de Kinderboekenweek,
lezen de kinderen van groep 6 t/m 8 een
zelfgekozen stukje tekst voor aan de klas. De
kinderen die dat willen kunnen meedoen aan
de Voorleeswedstrijd. De kinderen van de klas
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kiezen de beste voorlezer door te stemmen,
hij of zij leest de vrijdag voor de herfstvakantie
in de finale tegen de finalisten uit de andere
groepen. Een jury kiest dan de beste voorlezer
van De Pipegaal. Hij of zij gaat dan De Pipegaal
vertegenwoordigen in de regiofinale later dit
schooljaar.
Op het moment van schrijven zijn de finalisten
nog niet bekend. We wensen iedereen veel
succes en vooral heel veel lees- (en luister-)
plezier!

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.

Informatieavond
Maandag 1 november hebben we
informatieavond. Op deze avond kunt u
even rondkijken op school en vertellen de
leerkrachten kort hoe ze werken in de
verschillende groepen. We hebben 2
tijden zodat ouders de mogelijkheid
hebben om in de onderbouw en in de
bovenbouwgroepen te kijken.
Van 20.00 uur-20.30 uur groep 1 t/m 4
Van 20.30 uur -21.00 uur groep 5 t/m 8.
We hopen zoveel mogelijk ouders te
kunnen begroeten.

MR
We vergaderen zo'n 4 tot 6 keer per jaar over
schoolse zaken, zoals bijvoorbeeld de
formatie, de bouw van de nieuwe school, het
traktatiebeleid, over de inzet van Coronagelden, nieuwe methodes, enzovoort. Mocht
u vragen hebben of wilt u juist
iets inbrengen dat
in de Medezeggenschapsraad moet worden
besproken, dan kunt u altijd terecht bij één
van onze MR-leden: Jet van Mourik
(voorzitter, moeder van Sybren, groep 8 en
Hilde groep 6, Roemer groep 3), Jeltsje Kragt
(moeder van Joah, groep 6 en Jurre, groep 3
en Jasper, groep 2), Diana Venema
(leerkracht, groep 8) en Annie Bootsma
(leerkracht, groep 6)
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.
24 augustus j.l. was het 1e overleg van 2021
2022 van de OMR (online). Onderwerpen die
aan bod kwamen: Onderwijs en corona >
nieuwe richtlijnen, de schoolgids en het
schooljaarplan zijn besproken en de
aanstaande fusie tussen Gearhing en
Odyssee.
In januari staat de volgende bijeenkomst
gepland.

Nieuws uit de ouderraad
Beste ouders,
Gelukkig kunnen we met z'n allen weer wat meer
en mogen we als ouders ook weer de school in,
wat fijn na anderhalf jaar Corona! We verwachten
dan ook dat veel activiteiten dit schooljaar weer
door kunnen gaan. Hier kijken we naar uit! Omdat
twee van onze leden na dit schooljaar zullen
stoppen met hun OR werkzaamheden, zijn wij op
zoek naar twee nieuwe, enthousiaste leden. Wil je
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hier meer over weten? Of wil je je aanmelden? Dat
kan bij Ine-Trees de Vries (06-24799867 of
inetreesdevries@hotmail.com).

Klaar-over oproep
We hebben 3 vacatures bij het Klaaroverteam!
We zijn op zoek naar:
-een klaar-over voor de maandagochtend
i.v.m verhuizing per januari 2022 (eventueel is
een ander dagdeel mogelijk door ruiling met
andere klaar-over). Kwartiertje per week.
-een inval klaar-over. 1 x in de 2 weken of
wanneer een andere klaar-over een keer niet
kan.
- Doordat het jongste kind van onze huidige
coördinator volgend schooljaar naar het
voortgezet onderwijs gaat zijn we alvast op
zoek naar een nieuwe klaar-over coördinator
voor schooljaar 2022/2023 en verder.
De taken voor de coördinator zijn:
• Het regelen van toestemmingskaarten
kinderen
• Verzekeringskaarten regelen
volwassenen
• Klaar-over schema maken kinderen
• Bijhouden wie wel/geen cursus (1
avond) heeft gevolgd (volwassenen)
• Eventuele ongeregeldheden oppakken
(bijv. klacht van mobilist)
Lijkt het je leuk om te klaar-overen
en/of het te coördineren? Meld je dan
bij Yvonne v/d Heide ((06-36037043)
of bij de klaar-over van de dag.

AGENDA :
Vrijdag 15
oktober
18 t/m 22
oktober
Maandag 25
oktober
Maandag 1
november 9.00
uur
Maandag 1
november

Woensdag 17
november
Maandag
22 t/m
donderdag 25
november
Vrijdag 26
november
Vrijdag
3 december
Donderdag 16
december

Donderdag 23
december
Vrijdag 24
december t/m
vrijdag 7 januari
2022

Afsluiting van het
project: “leren voor
later”
Herfstvakantie
Opening van het
project: omgaan met
geld.
Kleding inzameling
actie
Informatieavond in de
verschillende
groepen.
20.00-20.30 gr 1 t/m
4
20.30-21.00 gr 5 t/m
8
Studiedag – leerlingen
vrij
10 minuten gesprek
Niet verplicht.
Inschrijven via de
parro app
Pietenochtend voor
groep 1 t/m 3 Nadere
informatie volgt.
Sinterklaasfeest
nadere informatie
volgt.
Wintermarkt.
Afsluiting van het
project: “omgaan met
geld”
Kerstontbijt
nadere informatie
volgt.
Kerstvakantie
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