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Deze data kunt u alvast noteren :  
 
29-10 Weer naar school 
31-10 Luizencontrole 
06-11 Voortgangsgesprekken gr. 1-7 
16-11 Versieren Sinterklaas  
23-11 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 op de controledagen geen gel, mousse, vet, wax, lak en ingewikkelde kapsels 
aanbrengen. De eerstvolgende controle vindt plaats op  woensdag   31 oktober 2018 . 
 
Herinnering toestemmingsformulier AVG 
Vorige week heeft u een toestemmingsformulier ontvangen voor uw kind. Wij willen u hier graag aan 
herinneren deze in te leveren bij de leerkracht. We hebben er al veel ontvangen, waarvoor hartelijk 
dank! We hopen dat wij,  na uw toestemming,  weer gezellige en herkenbare foto’s kunnen plaatsen 
in de Pijlsnel! Alvast bedankt voor uw medewerking.  
 
Vacature pieten voor 5 december! 
Heb je het al vernomen? Er is een openstaande vacature. Wij zijn op zoek naar meerdere vrolijke, 
spontane, lieve pieten. Wie kan er goed improviseren? Kan leuk met kinderen omgaan en is op 5 
december beschikbaar?  
Bent u de piet die wij zoeken? Of kent u zo'n leuke piet? Dan kunt u zich aanmelden bij het volgende 
emailadres:  jasmijn @obs-depijlstaart.n l 
 
Rabo GeZZinsloop 
In de bijlage vindt u een brief over de Rabo GeZZinsloop op 4 november a.s. 
 
SOP 
Het e-mailadres van de Stichting Overblijf Pijlstaart is:  overblijf-sop@obs-depijlstaart.nl 
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Even voorstellen 
Mijn naam is Iris Klinkhamer en ik ben vanaf dit schooljaar de nieuwe LO-docent op de Pijlstaart. Ik 
heb gestudeerd aan de ALO en daarnaast heb ik lesgegeven in de sneeuw. In de zomer ben ik veel 

op het water te vinden, zoals jullie kunnen zien op de 
foto. Sport is mijn passie. Al van kinds af aan ben ik 
druk met sport. Ooit ben ik begonnen met turnen, 
dansen en schaatsen en nu ben ik bezig met surfen, 
kitesurfen en skiën. Daarnaast help ik sinds kort met 
danslessen bij Juud’s Dance Centre in Mijdrecht. Of te 
wel, sport is mijn leven en dat wil ik graag doorgeven 
aan de leerlingen op de Pijlstaartschool. 
 
 
 
 

Vacature vierde kleutergroep 
Vanaf 7 januari 2019 zal er een vierde kleutergroep gestart worden. Het aantal nieuwe kleuters bij 
ons op school is dermate groot dat we een instroomgroep 1 starten. Dat is fijn! Dat betekent dat alle 
kinderen die vanaf januari tot en met juli 2019 bij ons instromen in een eigen klasje komen. Op deze 
manier worden de huidige groepen 1/2A, 1/2B en 1/2C niet te groot en kunnen de nieuwe kinderen 
rustig bij ons wennen. 
De nieuwe groep -1/2D- zal in het lokaal van de huidige groep 8 aan het plein komen. Deze groep 8 
verhuist naar onze teamkamer. De teamkamer voor de leerkrachten is dan tijdelijk in de hal. 
Alles staat klaar om dit te realiseren.  
We hebben één grote uitdaging: een leerkracht voor onze nieuwe groep vinden! Wilt u de vacature 
ook breed in uw netwerk delen? Dus weet u iemand die wellicht interesse heeft: neem contact met 
Bert op. Een mooie baan op een prachtige school! 
 
Kinderboekenweek 
Van 3 t/m 14 oktober 2018 is de 64ste editie van de Kinderboekenweek! 
Het thema van de Kinderboekenweek is  Vriendschap  en het motto is  Kom erbij! 
Dat vieren wij natuurlijk ook op school!  
 
Woensdag zal er een opening zijn met de 
kinderen en op 12 oktober sluiten we af met een 
voorleeswedstrijd. 
Donderdag 11 oktober vanaf 18.15u tot 19.30 uur 
is er een boekenmarkt! Er zijn nieuwe boeken te 
koop, maar ook tweedehandse boeken! De opbrengst van de verkoop wordt gebruikt voor de 
aanschaf  van nieuwe kinderboeken. 
 
Making off 
Afgelopen donderdag was de schoolfotograaf op school om weer mooie foto’s van de kinderen te 

maken.  
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Uitbreiding chromebooks 
Geweldig nieuws! 
Bij de start van dit schooljaar hebben we er 36 chromebooks bij. We 
hebben nu twee karren op school die gevuld zijn met chromebooks. 

Iedere klas heeft drie 
werkmomenten per week met 
de chromebooks. 
Zo kunnen nu ook spellings-en 
taallessen digitaal verwerkt 
worden. Of er worden extra 
automatiseringsoefeningen met 
rekenen gedaan, zoals de tafels . 
 
 
 
 

123zing! 
De cultuurwerkgroep heeft een cultuurbeleidsplan gemaakt. 
Dit schooljaar ligt de focus op muziekonderwijs. 
Na een training voor alle leerkrachten werken we nu met de 
methode 123zing! 
Via het smartboard leren kinderen nieuwe liedjes, maar gaan ze 
vooral aan de slag met ritmes, instrumenten en bewegingen. 
Leerkrachten èn kinderen zijn erg enthousiast over deze swingende 
nieuwe lessen! 
 
Schoolreisje 
Wat was het donderdag 13 september een prachtige zonnige na-zomerse dag om erop uit te gaan! 

De kinderen van groep 1 t/m 4 zijn met de bus naar Oud 
Valkeveen gegaan en hebben daar de hele dag heerlijk 
gespeeld. Er was zelfs een achtbaan, wel spannend. 
De kinderen van groep 5 t/m 8 zijn naar Duinrell gegaan 
en hebben daar de hele dag in achtbanen gezeten. Nat 
worden in de watersplash was ook erg populair. Wat een 
plezier en blije 
gezichten! 
 
Rond half vijf waren 
alle kinderen en 

leerkrachten weer heelhuids op school, fijn! 
 
Graag bedanken we nogmaals alle ouders die deze geholpen 
hebben. De kinderen hebben er nog lang over nagepraat; een 

mooie dag was het! 
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Filmkasten in groep 1/2 

 
En dan, op een dag, rijdt er een fraaie kast op wielen de klas in… met deurtjes, 
laatjes, glazen raampjes en een echt televisiescherm. 
 
Deze animatiekasten worden verzorgd door Kunst Centraal. Voor dit project 
zijn vijf (korte) animatiefilms geselecteerd die boven het niveau uitstijgen van 
wat er op tv vertoond wordt. Waarmee meteen het doel van dit project 
duidelijk wordt: kinderen in aanraking brengen met bijzondere, hoogwaardige 
animatiefilms.  
Bij de selectie is onder meer rekening gehouden met taal. In dit geval 
beeldtaal: er wordt weinig gesproken in de filmpjes.  
De kinderen van groep 1/2 hebben veel plezier gehad aan deze filmkasten. 

 
Pijlstart 
Vrijdagavond 28 september openden we weer met elkaar het schooljaar met het traditionele 
PijlSTART feest. 
De kinderen hebben zich uitstekend vermaakt met alle spelletjes en hebben lekker gesnoept van de 
hotdogs, hamburgers en ijsjes. 
Deze editie was wel heel bijzonder vanwege het grote 'Rad van Fortuin'.  
Ouders konden lootjes kopen en hele mooie prijzen winnen! 
Van grillworsten, kaas, planten, vishengels....tot cadeaubonnen voor sushi, een etentje en een 
behandeling bij OuterBeauty in Vinkeveen. 
Het geld komt ten goede aan het nieuwe schoolplein. Tijdens het Pijlstartfeest heeft iedereen de 
ontwerpen kunnen bewonderen! 
Via deze weg willen we graag alle ouders bedanken die geholpen hebben om deze avond mogelijk te 
maken en in het bijzonder de inzet van de OR. 
 
Vandaag is de prijswinnaar bekend gemaakt met het raden van de hoeveelheid snoepjes in de 
snoeppot: Het waren er 191! 
Daan uit groep 6b was er wel heel dichtbij; 190! Tijdens een feestelijke bijeenkomst in zijn klas heeft 

Daan zijn prijs in ontvangst 
genomen. Daan gefeliciteerd! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuwe leerlingen 
Jayden Fokker, groep 3a 
Amy Fokker, groep 2b 
Nynke Euverman, groep 1b 
Luke van der Linden, groep 1a 
 
Wij wensen deze leerlingen een fijne tijd toe op onze school.  
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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 
 
Verjaardagen 
04-10 Beau Vioen, groep 6b 
04-10 Julia van Kouwen, groep 5b 
04-10 Tess in den Haak, groep 3a 
06-10 Arco Kolhoop, groep 6a 
06-10 juf Linda 
07-10 Noa Vis, groep 5a 
08-10 Teun Broere, groep 3a 
10-10 Sim Broere, groep 6a 
11-10 Chloé Bijl, groep 6b 
12-10 Isa Liesveld, groep 4b 
14-10 Thes van der Maat, groep 5a 
14-10 Nynke Euverman, groep 1b 
15-10 Demi Schreurs, groep 8b 
15-10 Viggo de Lange, groep 6b 
15-10 Justin Liesveld, groep 5b 
15-10 Sjimmy Linders, groep 5a 
15-10 Mike van der Linden, groep 3a 
16-10 Ivy Voortjes, groep 8b 
17-10 Indy Visser, groep 8b 
17-10 Juliette Wagener, groep 2c 
17-10 juf Miriam 
18-10 Jim Heij, groep 5a 
18-10 Shara el Makrini, groep 5a 
18-10 Christon Voortjes, groep 5b 
19-10 Teun Feddema, groep 7a 
19-10 Indy Koeleman, groep 2c 
20-10 Luke van der Linden, groep 1a 
21-10 juf Rianne 
22-10 Jort van der Laan, groep 2a 
23-10 Lisanne Voogel, groep 5a 
24-10 juf Thessa 
25-10 Mats Broeckmans, groep 3b 
26-10 Mette de Wit, groep 8a 
27-10 Cayden Blomvliet, groep 4b 
27-10 Thom Kempers, groep 5a 
28-10 Stephanie van Delzen, groep 8b 
28-10 Fleur Majoor, groep 3 
28-10 Hannah Molenaar, groep 3b 
29-10 Mara Kempers, groep 8b 
29-10 Jack Harrington, groep 7a 
29-10 Donna de Wit, groep 7b 
29-10 Rikki van Eijk, groep 3a 
 
 
Allemaal van harte gefeliciteerd! 
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