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Deze data kunt u alvast noteren :  

13-09 
21-09 
27-09 
28-09 
11-10 
11-10 
 
12-10 
19-10 
19-10 

Schoolreisje 
Groep 1/2 lesvrij 
Schoolfotograaf 
Pijlstart 
Schriftjesavond alle groepen 18.15-19.30 uur 
Kinderboekenweekmarkt. Gelijktijdig met de 
schriftjesavond 
Groep 1/2 lesvrij 
Speelgoedochtend groep 1/2  
Start herfstvakantie om 15.00 uur 

 

 
Welkom 
Hartelijk welkom allemaal weer terug op school! Na zes weken is het goed om al die vrolijke 
gezichten weer te zien en de verhalen te horen. We hebben er zin in! Wij wensen iedereen een fijn 
en leerzaam schooljaar toe. 
 
Deur en tijd 
Voor alle duidelijkheid: de groepen 1-2 mogen ‘s ochtends om 8.20 uur naar binnen aan de kant van 
het pad bij de Schakel en de  groepen 3, 4, 6 en 8 om 8.25 uur bij de hoofdingang. De groepen 5 
verzamelen op het schoolplein bij de tafeltennistafel. De groepen 7 verzamelen bij hun eigen lokaal. 
 
Parkeren 
Ook dit jaar geldt weer: let u alstublieft op met parkeren. Parkeer niet dubbel, parkeer bijvoorbeeld 
in de Dodaarslaan en loop het laatste stukje of nóg beter beter; wanneer het kan, kom op de fiets! 
Wilt u als ouder uw fiets dan niet in de fietsenstalling zetten. Deze is echt bedoeld voor de fietsen 
van de kinderen. Dit alles met het oog op de veiligheid van uw/onze kinderen. Denkt u ook nog aan 
het éénrichtingsverkeer in de Pijlstaartlaan? 
 
Voor de school staat een bord met daarop het verzoek om de parkeerplek die daarbij hoort vrij te 
laten voor de buitenschoolse opvang (BSO). Wilt u dus uw auto tussen 14.45 en 15.15 uur niet op 
deze plek zetten. 
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Schoolplein 
Wilt u zo vriendelijk zijn om buiten het hek van het schoolplein te wachten op uw kind(eren) om 
12.00 en om 15.00 uur. Alvast bedankt voor de medewerking.  
 
Schoolreisje 
Zoals u weet gaan we donderdag 13 september weer met de hele 
school een dagje erop uit! 
De bestemming blijft nog even een verrassing; die onthullen we in de 
informatiebrief die u volgende week ontvangt.  
We kunnen wel vast bekendmaken dat de groepen 1 t/m 4 naar een 
andere bestemming gaan dan de groepen 5 t/m 8. 
 
Natuurlijk hebben we ook dit keer veel hulp nodig om deze dag mogelijk te maken. 
Vindt u het leuk om een groepje te begeleiden? U kunt zich dan inschrijven van 4 t/m 7 september 
middels de intekenlijsten bij het lokaal van uw kind. Bij te veel inschrijvingen zal de leerkracht 
uiteindelijk loten. Voor de groepen 7 en 8 zijn geen hulpouders nodig. 
 
Ten slotte is het goed voor u om te weten dat het dit jaar iets anders zal gaan met de bussen. 
De school is de afgelopen jaren groter geworden en er zijn veel bussen nodig.  
Het instappen en parkeren voor de school wordt steeds lastiger en ook kunnen de bussen de straat 
aan de kant van de Waterhoenlaan niet meer uitrijden.  
Samen met de busmaatschappij hebben we gezocht naar een andere, maar vooral veilige, 
instapplek. Dit is de Scholeksterlaan geworden. De kinderen zullen deze ochtend gewoon op school 
verzamelen en samen met de leerkracht door het park naar de bussen lopen.  
U kunt uw kind dus uitzwaaien op de Scholeksterlaan! 
 
Schoolfotograaf 
Op 27 september komt de schoolfotograaf. Verdere informatie volgt nog.   
 
Jaarkalender 
In de bijlage vindt u de jaarkalender van dit schooljaar. Noteert u de de data van de jaarkalender in 
uw eigen agenda.  U vindt de jaarkalender ook op onze site. 
 
Schoolgids 
Op onze site  www.obs-depijlstaart.nl  kunt u onder andere de actuele versie van de schoolgids 
vinden. 
 
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 . 
 
Ziekmeldingen 
Ziekmeldingen graag ’s morgens vóór 8.30 uur telefonisch doorgeven ( niet  via de mail of app dan 
komt de boodschap niet op tijd bij de leerkracht). Als de telefoon niet wordt opgenomen spreek 
alstublieft het antwoordapparaat in, deze wordt altijd afgeluisterd. 
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Nieuwe methode 123Zing 
Dit schooljaar zijn wij met de groepen 1 tot en met 8 gestart met een nieuwe methode voor muziek. 
Deze methode heet 123ZING. Het is een moderne digitale methode die alle domeinen van muziek 
omvat:  muziek maken, luisteren, noteren, bewegen en zingen.  
Alle leerkrachten krijgen dit jaar twee keer een training op school vanuit 123ZING om zo alles uit de 
methode te kunnen halen. De leerkrachten zijn met de kinderen enthousiast aan de slag gegaan. Tot 
de herfstvakantie ontdekken de groepen 1 en 2 onder andere wat wel en wat geen muziek is, 
groepen 3 en 4 houden zich bezig met ritmes, groepen 5 en 6 leren onder andere canon zingen en 
de groepen 7 en 8 gaan beatboxen. Na de herfstvakantie gaan alle klassen weer met een ander 
muziekdomein aan de slag.  
De methode biedt langere en kortere lessen aan. Zowel als les, maar ook juist als leswisseling of 
energizer kan de methode worden ingezet. Even iets anders werkt vaak verfrissend.  
Aandacht voor muziekonderwijs vinden wij als OBS de Pijlstaart belangrijk omdat het de creativiteit 
stimuleert. Kinderen verbeteren hun motoriek door het maken van of bewegen op muziek, trainen 
hun geheugen, leren luisteren, leren zelf creëren en het roept emoties op. Met de nieuwe methode 
gaan we hiermee op een vernieuwende manier mee aan de slag! 
 
Nieuwe leerlingen 
Indy Niessen, groep 5a 
Faye Niessen, groep 2a 
Rivkah Cohen, groep 3b 
Dean Fransen, groep 3a 
Girly Sonnemans, groep 5b 
Djunior Sonnemans, groep 2c 
Jip Coumou, groep 7b 
Puck Coumou, groep 4a 
Daan Venneman, groep 6a 
Joié Latupeirissa, groep 1c 
Mans Bauhaus, groep 5a 
Julia Majoor, groep 1a 
Maxim Hoefs, groep 1a 
Joëlle van Drie, groep 1a 
Jace Pothuizen, groep 1c 
Gwen Overzee, groep 1c 
Celine van der Meer, groep 1c 
Arthur Olarte Rueda, groep 1b 
Loreley Lieverst, groep 1c 
Morris Liesveld, groep 1a 
 
Wij wensen deze leerlingen een fijne 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 
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Verjaardagen 
02-09 Mees Broere 
03-09 Justin Kennis, groep 8b 
03-09 Daniëlle van Delzen, groep 4b 
06-09 Daan Venneman, groep 6a 
06-09 Morris Liesveld, groep 1a 
08-09 Mika Stam, groep 5a 
08-09 Zaran Oerlemans, groep 2c 
11-09 juf Shanna 
12-09 Ruby Poelmann, groep 7a 
14-09 Seb Gijzen, groep 2a 
14-09 Faye Niessen, groep 2a 
15-09 Damian Witteveen, groep 7a 
16-09 Firenze van der Staaij, groep 7a 
19-09 Lisa van der Velden, groep 8b 
19-09 Sterre Landwaart, groep 4b 
23-09 Kris van der Stoel, groep 8b 
23-09 Indy Lustenhouwer, groep 7a 
23-09 Charlotte Wester, groep 5b 
23-09 juf Daniëlle 
28-09 Mik van der Hulst, groep 7a 
29-09 Jonathan Vollebregt, groep 8b 
29-09 Stan Slagboom, groep 6b 
29-09 Evi Kok, groep 4a 
 
Allemaal van harte gefeliciteerd! 
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