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Beste ouders en verzorgers,
Hierbij ontvangt u onze 3e Jeelo nieuwsbrief.
Middels deze nieuwsbrieven willen we u informeren
over ons Jeelo onderwijs. Eens in de zoveel tijd zult u
informatie ontvangen over de Jeelo-ontwikkelingen op
De Pipegaal.

Jeelo voor ouders
U kunt meer vinden over Jeelo via
onderstaande link:
https://www.jeelo.nl/voor-ouders/

Afsluiting 2e project: Beleven
van onze planeet
Ons 2e Jeelo project zit er bijna op. De
leerlingen zijn volop bezig;
Er verschillende ouders en bedrijven geweest
die betrokken waren bij het project: Martsje
Paulusma heeft ons project geopend (zie
Friso) Weerman Klaas Ybema kwam vertellen
over het weer en de weersinstrumenten.
Enkele groepen gingen naar het
Woudagemaal en naar het Waddencenter op
de Afsluitdijk.

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

Team De Pipegaal

Een moeder kwam vertellen over de wind;
waarom de wind belangrijk is voor zeilen.
(In de volgende nieuwsbrief leest u meer over
de ondernomen activiteiten van dit project.)
Het doel van dit project:
Leren een persbericht, weerbericht, (reis)
verslag te schrijven.
We sluiten daarom dit project af met een
echte, eigengemaakte krant!
Drukkerij Hunia sponsort De Pipegaal!
Als klap op de vuurpijl sluiten we donderdag
13 februari af met een voorstelling van:

Postadres:
Postbus 33
8710 AA Workum

De voorstelling gaat over duurzaamheid en
wordt gegeven voor zowel onder- als
bovenbouw.

Ouderavond 27 februari
Binnenkort wordt u uitgenodigd voor onze
jaarlijkse ouderavond. Op deze avond komt
ook ons Jeelo onderwijs aan bod.
Er zal een workshop-markt gehouden worden,
dus mis het niet!

Jeelo studiedag 22 januari j.l.
Woensdag 22 januari j.l. heeft het team een
studiedag gehad o.l.v. Ingrid Zemmelink van
Jeelo. We hebben ons o.a. verder verdiept in
de digitale omgeving van Jeelo en besproken
op welke manieren we de lesstof aan kunnen
bieden en welke keuzes we hierin kunnen
maken. Er is een start gemaakt met de
voorbereiding van ons 3e project: Zorgen voor
jezelf en anderen’. Deze dag was er ook een
ervaringsdeskundige meegekomen: Ezra uit
Zwolle werkt al een aantal jaren op een Jeelo
school en gaf ons tips en adviezen.
Het was een leerzame, productieve dag.

Jeelo en rapport
In het leerlingrapport is een blokje ‘Jeelo’
opgenomen. Hierin worden nu de projecten
(en de doelen) aangegeven waar wij op school
aan hebben gewerkt. Wij willen in het nieuwe
schooljaar en daarna een ‘Jeelo-rapport’
ontwikkelen, waarin o.a. gegevens worden
vermeld over hoe uw kind leert, welke stenen,
stappers zijn gemaakt en wat hiervan de
resultaten zijn. Ook persoonlijke werkstukken/
verslagen komen hierin. Zo hopen we dat in
de toekomst het rapport een écht
‘Jeelo-rapport’ gaat worden.

3e project:
Zorgen voor jezelf en anderen
(24 feb. – 9 april)
We gaan leren en werken over:

 www.pipegaal.nl
 depipegaal@gearhing.net

wassen en eten (groep 1-2), zuinig op tanden
en zintuigen (groep 3-4), wijzer sporten (groep
5-6) en gezonder leven (groep 7-8).
Zie ook de bijlage.
Verdere info volgt.

Deskundigheid ouders
Als ouder kun je een bijdrage leveren als
maatschappelijke organisatie. Je kunt
immers door je beroep of ervaring deskundig
zijn op een onderdeel van een project. Je
werkt bijvoorbeeld in de zorg, gezondheid,
dienstverlening, techniek, bouw, detailhandel,
industrie, kunst, landbouw, economische
sector of bij de overheid. Of je hebt een
hobby. Het komt allemaal aan de orde in de
projecten. Inhoudelijke bijdragen van ouders
zijn daarom zeer welkom. Laat het team van
de school weten waarin je deskundig bent.

Uw meerwaarde tijdens
ons 3e project!
Wat leerlingen in de klas leren, willen we
verbinden met de praktijk van het dagelijks
leven en de werkelijkheid.
Kunt u vertellen over gezonde
voeding/leefstijl? Bent u (veel) bezig met
sport? Kent u iemand die iets kan betekenen
in dit project? Laat ons weten waar u
deskundig in bent!
U kunt denken aan bijv.:
• Een gastles op school over uw werk
• Een workshop aan leerlingen
• Feedback op het werk van leerlingen
• Een bezoek aan uw organisatie door
leerlingen
Samen met de desbetreffende leerkracht
wordt vervolgens bepaald wat de leerlingen
gaan leren tijdens de activiteit/ excursie/
workshop/ gastles.
Lees ook de bijlage:
‘Zorgen voor jezelf en anderen’.
Dit brengt u wellicht op ideeën.

Zorgen voor jezelf
en anderen
Waarom dit project?
Gezond zijn en blijven is belangrijk. Hoe zorg je dat je je lichamelijk fit voelt? Dat je goed in je vel zit en blij
bent met jezelf? En hoe zorg je dat jijzelf en anderen zich prettig voelen in de groep?
Het doel van het project is dat kinderen leren over hun lichamelijke, psychische en sociale gezondheid. Ze
leren ook dat je er wat aan moet doen als je je niet goed voelt: niet in een hoekje blijven zitten, maar in actie
komen.

Competenties als rode draden

Leren in en met de omgeving

In elk project werken groep 1 tot en met 8 aan hun

De GGD, een lifestyle coach of een sportinstructeur

competenties: samenwerken, zorgen, maken, onder-

verzorgt een activiteit over gezond eten en meer

zoeken, leren en presenteren. De rode draden zijn:

bewegen. Kinderen bezoeken een gezondheidscentrum,
waar een huisarts, diëtist of fysiotherapeut vertelt over

•

•

Van wassen tot werken aan de conditie: 			

de werking en de verzorging van het menselijk lichaam.

kinderen leren over lichaamsverzorging, 			

Een trainer sociale vaardigheden of een instantie tegen

hygiëne, verzorging van zintuigen, hun conditie 		

pesten verzorgt een workshop over het opkomen voor

en de invloed van hun leefstijl op hun lichaam.

jezelf en anderen.

Van snoepen tot gezonde voeding: kinderen 		
leren over het verschil tussen eten en snoepen, 		
over de schijf van vijf en de hoeveelheid voeding		
en drinken.

•

Van lichamelijke tot geestelijke en sociale 			
gezondheid: kinderen leren over infectieziektes, 		
leefstijlziektes en zonder stress omgaan met 		
elkaar.

•

Van opkomen voor jezelf tot opkomen voor 		
anderen: kinderen leren nee zeggen en samen 		

		sociale problemen, zoals pesten, oplossen.
•

Van eenvoudige tot complexe planningen 			
maken: kinderen maken een kalender voor 		

		zichzelf, een plan voor een groepje of zelfs een 		
plan voor een hele klas of school.

