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Deze data kunt u alvast noteren:
08-01
10-01
10-01
26-01

Weer naar school
Luizencontrole
Schoonmaakochtend groep 1/2
Groep 1/2 lesvrij

Luizencontrole
U wordt verzocht om de avond vóór de controle zelf thuis uw eigen kind/kinderen te controleren en
uit te kammen met een netenkam. De luizenouders hebben alleen een controlefunctie.
Wilt u bij uw kind/kinderen op de controledagen geen gel, mousse, vet, wax, lak en ingewikkelde
kapsels aanbrengen. De eerstvolgende controle vindt plaats na de kerstvakantie op woensdag 10
januari 2018.

Deur groepen 3
Al enige tijd merken we dat het ‘s ochtends overvol is in het halletje richting groep 3. Deze groep
komt gelijk met groep 1/2 bij de "kleuterdeur" naar binnen.
Vanaf aanstaande maandag 4 december gaan we het anders doen. De hoofdingang van de school
wordt ook de ingang voor de groepen 3. De hoofdingang gaat 8.25 uur open.
De groepen 3 zullen wel via de kleuteruitgang de school verlaten. Voor de andere groepen verandert
er niets. Kortom: de kleuteringang is tussen 8.20 en 8.25 uur alleen voor de groep 1/2 kinderen! Als
we ons met z'n allen aan deze regel houden hopen we dat het op deze manier voor iedereen
prettiger is om binnen te komen.

Sinterklaas
Ook dit jaar zal Sinterklaas een bezoekje brengen aan onze school, dus vieren
wij op dinsdag 5 december het Sinterklaasfeest. Alle kinderen worden om 8.30
uur in de klas verwacht. De Sint komt dit jaar om 09.00 uur aan. Let op: we
hebben deze dag een continurooster, alle kinderen van groep 1 tot en met 8
zijn om 14.00 uur uit.
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Kerst
Op woensdagavond 20 december organiseren wij voor alle kinderen van de
Pijlstaart een kerstdiner.
Voor dit diner stelt de leerkracht met de kinderen een buffet samen. U kunt
kiezen uit verschillende gerechtjes. Zodra de school in kerstsfeer is gebracht
zullen ook de bekende menu-bomen weer op de deuren verschijnen.
De kinderen worden deze avond om 17.45 uur in hun mooiste (kerst)kleding op
school verwacht met hun gekozen gerechtje.
Terwijl uw kind binnen aan het genieten is van het kerstdiner kunt u, tegen een
kleine vergoeding, in de tent op het schoolplein een drankje en een hapje halen.
De tent houdt u droog, maar een warme jas is aan te raden.
Tip: neem contant geld mee!
Dit wordt geheel verzorgd door de OR. Om 19.00 uur kunt u uw kind weer uit de klas ophalen.

Kanjertraining groep 5A
In groep 5 is er een verhaal verteld over Max en de Zwerver. Deze zwerver heeft moeite met het
uiten van zijn emoties en krijgt daarbij hulp.
Door middel van rollenspelen leren de kinderen elkaar te vertrouwen, elkaar te helpen, niemand uit
te lachen en proberen niet de baas te spelen.
In de klas hebben wij een lied gezongen van Herman Boon "Je mag er zijn"
https://youtu.be/tswItfYt-kU
Dit lied sluit perfect aan op de methode.
Groep 5B heeft er een act van gemaakt tijdens de podiumochtend en groep 5A heeft het lied vrolijk
in de klas gezongen.
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Brandweer in de klas!
Op dinsdagmiddag 14 november hebben de groepen 4 een brandweerman op bezoek gehad in de
klas.
De brandweerman had een brandweerschatkist bij zich. Daarin zitten allemaal spullen die met
brand te maken hebben. De kinderen hebben onder andere geleerd wat ze moeten doen als de
rookmelder afgaat, maar ook dat vuur uit gaat als er geen zuurstof bijkomt. En dat bij noodgevallen
112 gebeld moet worden.
Het was een leerzame middag.

Schoolfotograaf
Enkele weken geleden hebben wij u een mail gestuurd met het verzoek een enquête in te vullen wat
u van de schoolfoto’s vindt. Het merendeel van de ouders heeft aangegeven tevreden te zijn of meer
tevreden te zijn dan de voorgaande jaren. Een paar ouders waren niet tevreden. De uitkomst van de
enquête en de opmerkingen zijn teruggekoppeld aan de schoolfotograaf. Zij waren blij met de
feedback. Wij danken u hartelijk voor het invullen van de enquête. Mocht u problemen hebben met
de schoolfoto, u bent niet tevreden of u heeft problemen met het bestellen ervan dan kunt u te allen
tijde contact opnemen met Nieuwe Schoolfoto https://www.nieuweschoolfoto.nl. Zij helpen u graag.

Staking 12 december
In de bijlage van deze Pijlsnel vindt u een brief over het staken.

Voortgangs- en rapportgesprekken
Afgelopen periode hebben de voortgangsgesprekken plaatsgevonden. Intern zijn deze als altijd
geëvalueerd. We zijn met veel zaken rondom deze gesprekken zeer tevreden. Een verbeterpunt is de
vragenlijst die u van tevoren invult. Deze zullen we aanpassen/verbeteren. Mocht u als ouder ons
daar nog feedback op willen geven, graag!
Een ander evaluatiepunt was de dag(en) waarop de gesprekken plaatsvinden. U zult bij de volgende
ronde gesprekken meer mogelijkheden tot intekening vinden. Dit betekent concreet dat bij de
volgende ronde in maart 2018 u de dinsdag- en donderdagavond weer terugvindt. Dit betreft 13 en
15 maart 's avonds. Daarnaast zullen er tijdens die week meerdere inschrijfmogelijkheden overdag
zijn. We hopen op deze manier tot een betere spreiding te komen.
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Even voorstellen meester Wesley
Mijn naam is Wesley Fransen en dit is mijn eerste jaar als leerkracht op de
Pijlstaart. Sinds het begin van het schooljaar ben ik nieuw binnen het
Pijlstaartteam. Ik sta op maandag in de gymzaal en geef dan gym aan
verschillende groepen. Verder draai ik samen met Sigrid Hoogstad groep 7a.
Op woensdag en donderdag ben ik te vinden in deze groep.
Voordat ik het onderwijs in ben gegaan heb ik gewerkt als buurtsportcoach in
de buitenschoolse opvang. Ik woon samen met juf Shanna van groep 1/2c in
Zevenhoven en in mijn vrije tijd voetbal en tennis ik graag.

Vioolles groepen 3
De beide groepen 3 hebben (3A op dinsdag 14 en 3B op woensdag 15 november) een hele ochtend
vioolles gekregen van een gastdocente.
Eerst was er een korte uitleg over de viool en de strijkstok, daarna kregen de kinderen onder andere
het verschil tussen korte en lange klanken en dierengeluiden te horen. Na de gezamenlijke start
werd er in kleine groepjes geoefend en mochten de kinderen zelf viool spelen.
Elk groepje kreeg de opdracht om een liedje te spelen op de viool en dit na een oefentijd van
ongeveer 20 minuten aan de andere kinderen in de groep te laten horen.
In de groep werden onder andere liedjes als "Altijd is Kortjakje ziek", "Vader Jacob"en "Zie ginds
komt de stoomboot" gespeeld.
De kinderen waren erg enthousiast, wat is er leuker dan zelf op een muziekinstrument te spelen en
na oefening direct een uitvoering te geven en applaus te krijgen?!

Nieuwe leerlingen
Liv Thijssen, groep 1b
Elise Beers, groep 1c
Wij wensen Liv en Elise een fijne tijd toe op onze school.

SOP
Het e-mailadres van de Stichting Overblijf Pijlstaart is: overblijf-sop@obs-depijlstaart.nl
Wijziging adresgegevens
Het komt regelmatig voor dat ouders bepaalde informatie missen, omdat de gegevens in ons
leerlingadministratiesysteem Parnassys niet meer kloppen. Indien persoonlijke gegevens
veranderen (adres, telefoonnummer, e-mailadres etc.), dan graag tijdig doorgeven aan de
administratie: administratie@obs-depijlstaart.nl.

Website
Voor actuele en uitgebreide informatie verwijs ik u graag naar onze website. Daar staan onder
andere foto’s en
informatie van de groep van uw kind- (eren), zie onder ‘groepen’.
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Verjaardagen
01-12
02-12
02-12
06-12
07-12
09-12
10-12
11-12
14-12
14-12
15-12
15-12
16-12
16-12
16-12
16-12
17-12
18-12
18-12
20-12
20-12
20-12
21-12
22-12
22-12
24-12
28-12
29-12

Kyano Richter, groep 5a
Valensia van der Linden, groep 4b
Stan Kooijman, groep 2b
Sem Berkelaar, groep 6b
Sterre de Jong, groep 8a
Roan Sedney, groep 3a
Rabab el Makrini, groep 6a
Thijs Braam, groep 5a
Noah Lieberton, groep 4b
Jens de Vries, groep 4b
Indy Dolman, groep 7a
Lynn van den Wijngaard, groep 2b
Hugo Janus, groep 8b
Mats Linders, groep 6a
Jules Dekker, groep 4b
Tygo van Dijken, groep 3a
Isabella Grift, groep 2a
Lars Kolhoop, groep 6b
Liv Thijssen, groep 1b
Kabeer Sehgal, groep 5a
Lis Suikerbuik, groep 5b
Elise Beers, groep 1c
Yfke Ruiter, groep 2b
Fabienne Janus, groep 6b
juf Jessica
juf Laurette
Bodhi Stubbe, groep 5a
Jesse de Jong, groep 8b

Allemaal van harte gefeliciteerd!
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