Nieuwsbrief

april 2019

OBS De Pipegaal
Weer naar

school!!!!!!

Iedereen nog een fijn
toegewenst!

nieuw jaar

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

Nieuwe leerlingen
NL doet
Boek van de maand
Zwemmen
Culturele week
Buitenspeeldag
Koningsspelen
Luizenouders
Nieuws uit de ouderraad
Agenda

Nieuwe leerlingen
Welkom Melissa in groep 2!

Verhuizing:
Micah (groep 4) en Devi (groep 3) verhuizen
naar Oudemirdum. We wensen ze daar een
hele mooie tijd!

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

-Nieuwe schelpen rondom de moestuinbakken
en voor school.
-De algemene ruimtes binnen de school zijn
schoongemaakt en opgeruimd.
-Het kleutermateriaal is schoongemaakt.
We willen iedereen die meegeholpen heeft
ontzettend bedanken!!

NL DOET
Pipegaal heeft weer meegedaan aan de
nationale vrijwilligers dag
Vrijdag 8 maart heeft het schoolplein met
behulp van ouders en kinderen een
opfrisbeurt gekregen. Wij worden hierbij
(financieel) gesteund door het Oranje Fonds.
-Beide opberghokken(onderbouw en
bouwbouw) zijn nagekeken en
schoongemaakt.
-Rommel rond het schoolplein is opgeruimd.
-Nieuw zand in de zandbak (oud zand eruit)
OBS De Pipegaal
Hearewei 1
8711 GC Workum
Tel: 0515-542189

Postadres:
Postbus 33
8710 AA Workum

Afspraken in de klas/op het plein
Tijdens de gouden en de zilveren weken
hebben wij de 7 afspraken die in de klas en op
het plein gelden met de kinderen besproken
en uitgewerkt. De komende tijd zullen de
volgende afspraken centraal staan in de
klas/school en op het plein:

Week
Week 13 – 14
25 mrt – 5
apr
Week 15 – 16
8- 19 apr.
Week 17
22 - 26 apr.

We lossen ruzie samen
goed op
We zorgen samen voor rust
in en om school
We zorgen goed voor onze
spullen en die van een
ander

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 deze
10 minuten de vragensteller. Vanaf groep 3 zijn
ook de kinderen van harte welkom bij deze
gesprekken. Indien u van deze gelegenheid
gebruik wilt maken, kunt u zich opgeven door
uw naam op het rooster te schrijven dat vanaf
maandag 8 april op het tafeltje bij de keuken
ligt

de leerkrachten en marge-uren voor andere
activiteiten of eventuele calamiteiten.
De kinderen zijn op donderdag 18 april om
12.05 uur uit school. Wij hebben dan een
studiemiddag over een methode die uitgaat
van het werken in thema’s.
De komende tijd gaan we met het team
onderzoeken of deze manier van werken goed
aansluit bij onze visie en of deze manier van
werken het juiste middel is om de gewenste
toekomst van onze school waar te maken.
Om alvast in de agenda te noteren!
Op dinsdag 11 juni en woensdag 26 juni zijn de
kinderen ook vrij! Het klinkt misschien nog
ver weg, maar wij stellen u hiervan graag tijdig
op de hoogte.
Wij hebben nog marge dagen over die we
hadden gereserveerd voor eventuele
calamiteiten of de Elfstedentocht.
Dinsdag 11 juni, ‘derde pinksterdag’, gebruikt
het team voor planning en evaluatie.
Woensdag 26 juni is een studiedag voor
onderwijsteam 2 in samenwerking met de
organisatie Natuurlijk Leren.
Het onderwerp van deze studiedag is ‘de
evaluatiecyclus in de school’, oftewel: hoe
kunnen we de ontwikkeling van uw kind het
beste volgen en hoe kunnen we dit op een
zinvolle/efficiënte manier vastleggen?

Formatie 2019-2020
Ondertussen zijn we ook al weer begonnen
met de groepsindeling/ formatie 2019-2020.
Concreet kunnen we daarover nog niet zoveel
melden. Na de open dagen weten we hoeveel
nieuwe kleuters we volgend jaar kunnen
verwelkomen, en met hoeveel groepen we
kunnen gaan werken.

Extra vrije dagen
Naast de vakanties zijn er nog enkele andere
vrije dagen, onder andere studiedagen voor
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Via de nieuwsbrief zullen we u op de hoogte
houden van de ontwikkelingen.

In december 2018 hebben alle Gearhingscholen deelgenomen aan een
tevredenheidsonderzoek. Op deze manier
krijgt de school een goed beeld hoe anderen
de kwaliteit van onze school waarderen. Zoals
beloofd geven we een terugkoppeling van de
resultaten van dit onderzoek. U wordt in deze
nieuwsbrief in grote lijnen op de hoogte
gebracht. In de bijlage kunt u de uitkomsten
lezen.

Een piepende deur, krakende planken…
Stiekem gaan Dolfje en Noura het verlaten
huis van mevrouw Krijtjes binnen. Ze komen
terecht in een bizarre sprookjesachtige
wereld, waar alles anders lijkt. Zelfs Noura lijkt
opeens anders... In die vreemde
sprookjeswereld dreigt overal gevaar. Kunnen
Dolfje en Noura ontsnappen en terugkeren
naar hun eigen wereld? De tijd dringt, want
het huis van mevrouw Krijtjes zal worden
gesloopt… en de weg terug dus ook.

Zwemmen

Geef een prentenboek cadeau

Groep 3 en gr 4/5 april 3
Groep 6/7 en 8 april 10
Groep 3 en gr 4/5 april 17
Groep 6/7 en 8 april 24
Groep 3 en gr 4/5 mei 8
Groep 6/7 en 8 mei 15
Groep 3 en gr 4/5 mei 22
Groep 6/7 en 8 mei 29
Groep 3 en gr 4/5 juni 5
Groep 6/7 en 8 juni 12
Groep 3 en gr 4/5 juni 19
Groep 6/7 en 8 juni 26

De leesbevorderingscampagne Geef een
prentenboek cadeau heeft als missie om alle
kinderen in Nederland en Vlaanderen te laten
opgroeien tussen de mooiste boeken uit de
jeugdliteratuur. Boekhandels en diverse
landelijke organisaties bundelen hun krachten
om elk jaar een jeugd- en een
prentenboekklassieker op een toegankelijke
manier beschikbaar te maken.
Het prentenboek van 2019 is Kikker is
Kikker van Max Velthuijs.
Vanaf 5 april voor € 2,00 te koop

Tevredenheidsonderzoek

Boek van de maand

Culturele week
Afgelopen week was de Culturele week op De
Pipegaal. Veel stond in het teken van cultuur!
De kinderen van groep 3 gingen naar de
pottenbakker.
De groepen 1/2, 4 en 5 brachten een bezoek
aan het Jopie Huisman museum.
Groep 6/7 ging naar Warkums erfskip.
Groep 8 was aan de slag met de geschiedenis
van Workum.
De serie van Dolfje Weerwolfje is nog steeds
erg populair bij ons op school! Daarom dit
keer deel 19: “Dolfje en Noura.”
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Verkeersexamen groep 8
Aankomende donderdag 4 april hebben de
kinderen van groep 8 hun theoretische
verkeersexamen. Ze hebben er flink hard voor
geoefend, dus het zal wel goed komen. Toch
blijft het best wel een beetje spannend. We
wensen alle kinderen van groep 8 veel succes!

Nationale buitenspeeldag 2 april
Steeds vaker zoeken wij op De Pipegaal voor
onze lessen de buitenlucht op. Kinderen
vinden buitenlessen leuk, leerzaam én een
fijne afwisseling op de lessen binnen. Een
uitdagende buitenles stimuleert niet alleen
beweging, maar de combinatie van natuurlijk
daglicht en frisse buitenlucht zorgt er ook voor
dat kinderen zich daarna beter kunnen
concentreren in de klas! Op 2 april is het de
Nationale Buitenlesdag. Dit is een initiatief van
Jantje Beton en IVN, waarmee zij alle
basisscholen in Nederland oproepen om les in
de buitenlucht te geven. Natuurlijk dragen wij
dit initiatief een warm hart toe en hebben we
allerlei leuke buitenlessen op en rond het
schoolplein bedacht om op 2 april te doen!

IEP Eindtoets groep 8
Alle leerlingen van groep 8 zijn verplicht om
een eindtoets te maken aan het eind van de
basisschool. Deze eindtoets meet de taal- en
rekenvaardigheid van uw kind. Scholen
kunnen zelf kiezen welke (door het ministerie
van OCW toegelaten) eindtoets ze afnemen.
Onze school heeft voor de IEP Eindtoets
gekozen, ontwikkeld door Bureau ICE.
De eindtoets laat zien welk niveau leerlingen
hebben op het gebied van taal en rekenen.
Dat heeft twee doelen:
-De eindtoets laat zien welk type
vervolgonderwijs bij een leerling past. De
eindtoets is daarmee een aanvulling op het
schooladvies dat een leerling krijgt. De
eindtoets is geen examen. Leerlingen kunnen
niet slagen of zakken voor de toets.
-De eindtoets geeft inzicht in de leerresultaten
van een basisschool. De Inspectie van het
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Onderwijs gebruikt deze informatie om het
totaaloordeel over een school te
bepalen. Scholen kunnen aan de hand van de
resultaten hun onderwijs zo nodig aanpassen.
De eindtoets wordt dit schooljaar op dinsdag
16 en woensdag 17 april 2019 afgenomen. Dit
gebeurt op beide ochtenden van ieder
maximaal twee uur. De eindtoets geeft als
resultaat een schooladvies voor het
voortgezet onderwijs. De leerkracht geeft voor
1 maart 2019 haar schooladvies. Dit
schooladvies van de leerkracht is leidend bij
de toelating tot het voortgezet onderwijs. De
uitslag van de eindtoets is naast het
schooladvies van de leerkracht, een tweede,
objectief gegeven dat dit schooladvies moet
bevestigen.
De IEP Eindtoets is een papieren eindtoets die
zo is samengesteld dat alle leerlingen worden
uitgedaagd om te laten zien hoe vaardig zij zijn
op het gebied van taal en rekenen. De IEP
Eindtoets toetst de onderdelen lezen,
taalverzorging en rekenen. De eindtoets start
met makkelijke opgaven, die oplopen in
niveau.
De kinderen mogen in de boekjes schrijven en
hoeven dus niet met verschillende
opdrachtenboekjes en antwoordformulieren
te werken. Dat is wel zo overzichtelijk! Taal is
geen struikelblok bij rekenen. Bij het maken
van de IEP Eindtoets is veel aandacht besteed
aan de formulering van de opgaven. De vragen
bij rekenen zijn zo opgebouwd dat kinderen
die meer moeite met taal hebben, niet
struikelen over de vraagstelling. Elk overbodig
detail is weggelaten, de vraagstelling is kort en
bondig en de antwoordalternatieven zijn op
eenzelfde manier opgebouwd.
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u
terecht bij de leerkrachten van groep 8 of de
intern begeleider. Ook kunt u terecht op de
website van Bureau ICE, toets.nl/voorouders.
Hier vindt u meer informatie en kunt u tevens
opdrachten inzien.

Koningsspelen
Vrijdag 26 april vieren wij met de kinderen de
Koningsspelen.
De officiële Koningsspelen worden al op 12
april gehouden maar wij houden dat deze keer
2 weken later omdat wij dan gebruik kunnen
maken van de hulp van de leerlingen van het
Marne College die de opleiding Sport en
Dienstverlening volgen. Deze leerlingen
kunnen helpen bij de spellen/sporten die wij
organiseren zo kunnen zij stagepunten
verdienen. We beginnen deze dag met een
gevarieerd en gezond Koningsontbijt!
Natuurlijk hebben wij voor deze dag ook nog
hulp nodig van ouders om zo de kinderen een
leuke sportieve dag te kunnen geven.
Mocht u kunnen helpen dan kunt u zich
opgeven bij Aukje of Fimmie.
De onderbouw (gr 1 t/m 5) en de bovenbouw
(6t/m 8) worden gesplitst

Inzameling Kleding
Om alvast in uw agenda te zetten. Donderdag
16 mei is weer de kledingactie van
Bag2school.
De opbrengst is voor school, dus leg
afgedankte kleding, schoenen, riemen,
gordijnen, dekbedden en/of overtrekken, nog
even apart voor de kledingactie!

HoofdLuiswerkgroep
Weetjes uit de hoofdluiswerkgroep
Wist u dat we elke donderdag na een vakantie
een hoofdluiscontrole uitvoeren? En als er dan
luis gevonden wordt, is er twee weken later
een her controle. Ook op de
donderdagochtend om half 9. De
eerstvolgende controle is 9 mei en 23 mei de
her controle.
Wist u dat u gebeld wordt wanneer er luis is
gevonden bij uw kind?
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Het is dan de bedoeling dat u meteen gaat
behandelen. Kammen, kammen en nog eens
kammen!
Wist u dat u voor vragen, advies en info
terecht kunt bij de luizenmoeders? Spreek één
van ons aan of mail naar:
erica.van.dam@gmail.com of
mirjam_nagelhout@live.nl
Wist u dat u netenkammen op school kunt
lenen? Vraag er maar eens naar.
Wist u dat we een hoofdluis beleid op school
hebben? In dat beleid staat hoe school
handelt met betrekking tot de luizencontroles
en eventuele andere maatregelen.
Wist u dat er in het hoofdluis beleid staat dat
wanneer uw kind na 3 controles nog steeds
luis heeft, we de GGD om hulp vragen om u te
helpen?
En wist u dat de hoofdluiscontrole er is voor
de gezondheid van úw kind?
We zijn er om u te helpen!
Wilt u ook helpen? Laat het ons weten!
Voor een luisvrije school!

Nieuws uit de ouderraad
De ouderraad beschikt vanaf deze maand
weer over 2 nieuwe enthousiaste ouders:
Annie Boekema en Eefje Stellingwerf. Van
harte welkom. We zoeken nog wel een ouder
die de taken van onze penningmeester wil
overnemen. Voor uitleg wat dit inhoudt kun je
terecht bij Mirjam Feenstra.
De afgelopen periode hebben we weer een
aantal leuke en nuttige activiteiten gehad, NL
Doet, de schoonmaakavond en het
filmfestival. Alle aanwezige ouders, super
bedankt voor jullie inzet. En het was ook best
gezellig. En alle vaders die houtsnippers
wilden halen, fijn, maar dat ging helaas niet
door. En dan vergeten we bijna het oud
papier, maar dat gaat ook telkens weer goed.
Bedankt.

Hieronder hebben we voor alle ouders nog
een tweetal oproepen: klaarovers, en
luizenouders. Onze kinderen hebben er veel
baat bij.
Wat doet de hoofdluiswerkgroep: wij
controleren de kinderen iedere eerste
donderdag 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 heeft geholpen en of
er geen verdere verspreiding is geweest.
Wij zoeken nog enkele ouders die hier op de
donderdagochtend tijd voor willen maken. Het
gaat ook om uw kind!
Jantje Beton Tussen 22 mei en 5 juni doen we
zoals elk jaar weer mee met de Jantje Beton
loterij. De helft van het bedrag wat we hier
mee ophalen mogen we als school zelf
gebruiken voor de aanschaf van nieuw
speelmateriaal. Binnenkort ontvangen jullie
meer informatie hier over.
Avondvierdaagse 14 t/m 17 mei is er weer de
avondvierdaagse. Net zoals vorig jaar hebben
we voor de avondvierdaagse weer vrijwilligers
nodig. Bijv. om te helpen bij de oversteek en
mee te lopen bij de 5 en 10 km zowel voor en
achter. Dit om de organisatie te ontlasten en
de veiligheid te waarborgen. Binnenkort hangt
er bij de beide ingangen van school een intake
lijst waar je je op kan geven. Dit jaar zoeken
we voor het helpen bij de oversteek het liefst
mensen met ervaring (bijv: klaarovers ) als u
vragen heeft of wilt u zich opgeven kan ook
via Janneke krikken en Eefje Flapper of Andrea
Bekkema
Klaar-overs gezocht:
Zoals u waarschijnlijk de afgelopen weken al
gemerkt heeft, staat er op donderdagochtend
geen klaar-over. Ook op maandagmiddag
draait Yvonne v/d Heide nu een dubbele
dienst. We zijn dan ook dringend op zoek naar
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nieuwe klaar-overs. Mocht u op deze
dagdelen niet kunnen, dan is er vaak in
overleg wel een ruil mogelijk.

Ook voor volgend jaar zijn wij op zoek naar
nieuwe klaar-overs, omdat een aantal ouders
geen kinderen meer op de pipegaal hebben
volgend jaar en mensen vanwege tijdgebrek of
het aantal dienstjaren willen stoppen.
Mocht u zich willen aanmelden, kunt u dit
melden bij de leerkracht, een van de klaarovers of bij mij.
Zusan Tigchelaar, klaar-over coördianator.
06-46332963

Nieuws uit de MR
Na onze oproep hebben een paar ouders zich
aangemeld voor de medezeggenschapsraad.
Fijn dat er mensen mee willen denken en
betrokken willen zijn bij het schoolgebeuren
door zitting te nemen in de MR.
Na overleg met de betreffende kandidaten
heeft de moeder van Joah (gr. 3) en Jurre (gr.
1) Jeltsje Kats toegezegd graag zitting te
nemen in de MR.
De MR is nu weer volledig: namens de ouders
zitten Jeltsje Kats en Jet Bakker (moeder van
Sybren (gr. 5) en Hilde (gr. 3) in de MR en
namens school zitten de leerkrachten Janet
Visser en Diana Venema erin.
Welkom in de MR, Jeltsje!

25t/m 29
maart
Dinsdag 2
april
Woensdag 3
april

Vrijdag 5
april
Vrijdag 26
april

15 april t/m
17 april
17 en 18
april
18 april

Vrijdag 19 en
maandag 22
april
Donderdag
25 april
29 april t/m
3 mei
Donderdag
9 mei
Woensdag
15 mei

Culturele week
Nationale
buitenspeeldag
Janet en Sonja taal
coördinator
Vervanging groep 3
Crossfit/circuittraining
voor groep 6/7/8.
Koningsspelen voor
groep 1 t/m 8! Nadere
informatie komt nog
Wij zijn op zoek naar
vaders/moeders die
willen helpen op 20
april. Graag even
melden bij de
leerkracht.
10 minuten
gesprekken voor groep
1 t/m 7.
IEP eindtoets groep 8
Studiemiddag voor het
team. Over thematisch
onderwijs.
De kinderen zijn om
12.05 uur vrij!!
Goede vrijdag en Pasen
Vrij!
Groepspresentatie
groep 4 (13.30 uur)
Koningsdag en
Meivakantie
Schoolarts voor groep
2
Schoolreisje voor
groep 4, 5, 6, 7. Nadere
informatie volgt.
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