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Deze data kunt u alvast noteren:
07-06
07-06
08-06
08-06
13-06
25-06
29-06

Schriftjesavond groep 1 t/m 6 van 18.30-19.30u
Podiummiddag deel 2
Groep 1/2 lesvrij
Fietsexamen groepen 7
Studiedag team, school gesloten
Studiedag gr. 1/2, leerlingen gr. 1/2 lesvrij
Groep 1/2 lesvrij

Luizencontrole
Wij verzoeken u vriendelijk 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 meivakantie op woensdag 16
mei 2018.

Gezamenlijk herdenken op 4 mei
Twee minuten stil zijn op 4 mei kan thuis gebeuren, maar het kan ook bij het gedenkmonument in
Vinkeveen op de hoek van de Heulweg. De ouderraad zorgt voor een krans. Sinds een paar jaar
geven wij wat meer aandacht aan deze herdenking en daardoor stond OBS de Pijlstaart er
voorgaande jaren met een behoorlijke delegatie ter nagedachtenis bij het monument. Iets om als
school trots op te zijn! De ervaring is dat vooral de ouderen die bij de herdenking aanwezig zijn, het
altijd ontzettend op prijs stellen dat ook de jeugd er volop aandacht voor heeft. Voor de kinderen is
het ook bijzonder om met z’n allen twee minuten stil te zijn. Dus: ouders, kinderen, opa’s, oma’s: als
we tussen half acht en kwart voor acht verzamelen op het parkeerterrein naast de katholieke kerk,
kunnen we tegen acht uur naar het monument, even verderop, lopen. Daar zullen we twee minuten
stilte in acht nemen.
Dit jaar zullen Marvin en Maartje uit groep 7 een krans neerleggen namens de school. Dit zal direct
na de twee minuten stilte gebeuren en daarna wordt er door Jack en Vince (ook groep 7) een gedicht
voorgelezen.
We hopen u en de kinderen daar te zien!

Introductie stoepranden
Dinsdag 10 april kregen alle kinderen van de
Pijlstaartschool een workshop ‘stoepranden’. Een spel
dat vroeger werd gespeeld en er is maar weinig voor
nodig. Het is dus een makkelijke, leuke en speelse
manier om in beweging te komen!
Er is zelfs binnenkort een NK Stoepranden in
Rotterdam waar kinderen aan mee kunnen doen.
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Voedselbank de Ronde Venen
Ieder schooljaar kiezen we met elkaar
een goed doel uit waar de school zich
voor inzet.
Dit jaar is er gekozen voor Voedselbank
de Ronde Venen.
De Voedselbank heeft gastlessen
gegeven in elke klas. Ook hebben
leerlingen uit groep 8 enkele lessen
voorbereid en gegeven in andere
klassen. Ook hebben zij mooie posters
gemaakt, die overal in de school
opgehangen zijn.
Alle kinderen en ouders hebben
meegeholpen met het inzamelen van
producten. Er is veel ingezameld;
houdbare voedselproducten, maar ook
speelgoed en toiletartikelen!
Graag willen we via deze weg alle ouders en kinderen bedanken voor hun betrokkenheid en het
aanleveren van producten voor Voedselbank de Ronde Venen. Wij wensen de Voedselbank veel
succes met hun mooie initiatief. Wat leveren zij een mooi werk binnen onze gemeente!

Groep 6b op bezoek bij kunstenaar
Ook groep 6b mocht op werkbezoek naar het atelier van kunstenares Jenneke van Wijngaarden in
Wilnis.
De kinderen hebben van petflessen prachtige bloemen gemaakt door o.a. met graffiti te spuiten. Dit
vonden de kinderen erg leuk en stoer om te mogen doen!
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Groepen 8 bezoeken het Rijksmuseum
Op vrijdag 13 april hadden de groepen 8 een wel heel bijzonder uitje!
Zij werden bij school opgehaald door de Museumpleinbus en bezochten het Rijksmuseum om een
ontdekkingstocht te maken naar de hoogtepunten van de Nederlandse kunstgeschiedenis, van de
17e eeuw tot nu.
De kinderen kregen een actieve rondleiding waarbij alle alle zintuigen van de leerlingen werden
aangesproken. Zo mochten de leerlingen specerijen proeven uit verre landen, voelen hoe zacht de
jurk van Het melkmeisje was en het atelier van Rembrandt ruiken. Ook ontdekten zij de geluiden van
de Nachtwacht en speelden dit indrukwekkende kunststuk na.
Wat een leuke, leerzame ochtend was dit! De kinderen hebben genoten!
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Varken en pony op bezoek
De groepen 1/2 hebben de afgelopen weken
gewerkt aan het thema de lente/boerderij.
Levi uit de klas van juf Suzanne heeft thuis
een varkentje en mocht even op bezoek
komen bij de kleuters. Een paar dagen later
kwam ook de pony van Levi op bezoek.
Varken Bella is bewonderd in de klas en
pony Spikkel buiten op het schoolplein!

Koningsspelen
Vrijdag 20 april waren de Koningsspelen en was er een
Koningssportdag.
De dag werd geopend op het schoolplein met de dans
'Fitlala' ol.v. van juf Laure.
Daarna vertrokken de groepen 3 t/m 8 naar de
sportvelden van Hertha. De groepen 3 en 4 speelden
verschillende spelletjes onder leiding van de Sportklas
van het Veenlanden College.
De groepen 5 t/m 8 hadden verschillende clinics
waaronder hockey, voetbal, bootcamp, dans en
honkbal. Ook kregen de kinderen een stoere
rugby-clinic van Danny Volker (zie foto).
Juf Ellen en meester Wesley gaven een tennisclinic op
de tennisbanen van VLTV.
Ook De Vinken verzorgde een korfbalclinic op hun
eigen sportvelden.
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(vervolg: Koningsspelen)

De groepen 5 t/m 8 sloten de dag af met de Koningslunch op school.
Het was een stralende zonnige dag!

Nieuwe leerlingen
Dexter Kanteman, groep 1a
Max Molenaar, groep 1b
Bodil Vervoord, groep 1b
Wij wensen deze leerlingen een fijne en leerzame tijd toe op onze school.

SOP
Het e-mailadres van de Stichting Overblijf Pijlstaart is: overblijf-sop@obs-depijlstaart.nl

De Pijlsnel
De Pijlsnel wordt digitaal verstuurd. Het is dus belangrijk dat uw e-mailadres klopt. Mocht dit
wijzigen dan kunt u dat doorgeven aan Laurette, administratief medewerkster:
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’.

Verjaardagen
01-05
01-05
02-05
02-05
02-05
03-05
04-05
04-05
06-05
06-05
08-05
09-05

Quinty van Oostwaard, groep 5b
Lisa Brouwer, groep 2c
Nick van Eenennaam, groep 7b
Tisa Konijnenberg, groep 6a
Ivana Berlips, groep 5a
Noëlle Breedijk, groep 4a
Dexter Kanteman, groep 1a
juf Monique
Liz Doorn, groep 3b
Suze van Kouwen, groep 1a
Jaelynn Dekker, groep 3a
Eleana Bakker, groep 2a
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10-05
10-05
10-05
11-05
11-05
11-05
12-05
14-05
15-05
18-05
19-05
20-05
20-05
22-05
22-05
22-05
23-05
24-05
25-05
26-05
26-05
28-05
30-05
30-05
31-05

Stijn Janssen, groep 8a
Issa Rassoel, groep 7a
Joep de Graaf, groep 3b
Sarah Kasius, groep 8a
Farisha Jairam, groep 6b
Max Molenaar, groep 1b
Ruben Kes, groep 5b
Reave Goudsmit, groep 8b
Evie Broere, groep 3a
Inge Lensen, groep 1a
Dani Schoenmakers, groep 1b
Skye Pertijs, groep 8b
Jort Kloprogge, groep 5a
Jens Borgdorff, groep 3a
Nilo Stam, groep 1b
juf Wendy
juf Irma
Tijn Stam, groep 3a
Jennifer de Groot, groep 5b
Niels de Vries, groep 8a
Bodil Vervoord, groep 1b
Benthe Werkendam, groep 4a
Sam Langendorff, groep 6b
Amy van Son, groep 2c
Lilly de Vries, groep 1b

Allemaal van harte gefeliciteerd!
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