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Deze data kunt u alvast noteren:
05-12
07-12
14-12
19-12
21-12

Sinterklaasviering
Versieren kerst
Groep 1/2 lesvrij
Kerstdiner
Start kerstvakantie om 12.00 uur

Opening Kinderboekenweek
Woensdagochtend 3 oktober is de kinderboekenweek feestelijk geopend met de hele school.
Het thema dit jaar is 'vriendschap, kom erbij!'
En zo begon het ook....."Kom jij er bij? En kom jij er ook bij?"
Juf Wendy verzamelde kinderen en juffen om haar heen; zo is het veel gezelliger dan alleen en
iedereen hoort erbij.
Er is een verhaal voorgelezen en ook een korte animatiefilm gekeken.
We hebben afgesloten met het lied "Kom erbij!" Wat een feestje in de hal! En wat leuk om de hele
school bij elkaar te hebben!

Spannende voorleeswedstrijd
Al jarenlang is de voorleeswedstrijd een traditie tijdens de Kinderboekenweek.
Na de spannende voorrondes in de bovenbouwgroepen waren de
vier finalisten bekend:
Tim uit groep 7a,
Donna uit groep 7b,
Faye uit groep 8a en
Stephanie uit groep 8b.
Wat was het spannend! Wat werd er leuk voorgelezen door alle
kandidaten, knap gedaan!
Marlon van Rijn, leesconsulent vanuit de bibliotheek, was
uitgenodigd om de schooljury te versterken.
De deskundige jury riep uiteindelijk Stephanie tot winnares uit.
Zij las voor uit Sjakie in de chocoladefabriek van de, nog altijd populaire, schrijver Roald Dahl.
Het publiek hing aan haar lippen; het was helemaal stil in de grote aula.
De jury vond vooral haar natuurlijke manier van vertellen erg goed.
Stephanie mag nu door naar de regionale ronde namens de Pijlstaart. Wij zijn allemaal erg trots op
jou! Veel succes Stephanie!
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Methode kaften
Groep 3 is dit schooljaar begonnen met een nieuwe leesmethode: Veilig leren lezen; Kim versie.
De leerkrachten van de groepen 3 willen de ouders bij deze bedanken voor het kaften van de
boeken van kern start, 1, 2 en 3.
We zijn enorm blij met alles wat al gekaft is, het was een enorm karwei.
Helaas zijn we er nog niet, er zijn nog heel veel boekjes die gekaft moeten worden. We hopen dat
opnieuw ouders zich hiervoor aanmelden. Als de boekjes gekaft zijn kunnen ze weer jaren mee.
En de oude boekjes?
De methode waar we tot vorig jaar mee gewerkt hebben, kunt u voor een klein prijsje meenemen.
Kom gerust een leesboek en bijbehorend werkboek halen. Ze liggen op de grote tafel bij de kapstok.
Dit is misschien ook leuk voor de kindjes van de groepen 1 en 2.

Ateliers
We zijn dit schooljaar voor de groepen 3 tot en met 8 begonnen met een nieuwe vorm van het
creatieve circuit, de ‘ateliers’.
Hierbij werken we samen met docenten van “Kunst Rond de Venen”.
Op woensdag aan het eind van de ochtend gaan de kinderen uit de groepen 3 en 4 aan de slag met
een leerkracht of met een vakdocent van “Kunst Rond de Venen”.
Op vrijdag zijn de kinderen van de groepen 5 tot en met 8 aan de beurt.
De kinderen mochten vooraf aangeven welke ateliers ze graag zouden willen doen.
Op woensdag kunnen de kinderen kiezen uit: Vogelhuisjes timmeren en versieren, werken met
mozaïeksteentjes, een draak maken van papier maché, met houtskool en pastelverf een zelfportret
maken, zangles van een zangcoach en percussie.
Op vrijdagmiddag hebben de groepen 5 tot en met 8 onder andere de keuze uit beeldhouwen uit
speksteen, maskers maken, met brooddeeg werken, een theater of dansles volgen.
Aan het eind van het schooljaar hebben de kinderen een gevarieerd aanbod op het gebied van kunst
en cultuur gehad. De kinderen zijn erg enthousiast en de eerste werkjes zijn dan ook iets om trots
op te zijn.
Wilt u er rekening mee houden dat uw kind tijdens de ateliers een beetje vies kan worden? We raden
u dan ook aan om uw kind op deze dag kleding aan te doen die vies mag worden.

2

De Pijlsnel
Sponsorloop
Er wordt dinsdag 20 november een sponsorloop gehouden. De sponsorloop vindt plaats onder
schooltijd in de Boei. Het doel waar de kinderen voor gaan rennen is voor het nieuwe schoolplein.
Elk kind moet proberen zoveel mogelijk geld op te halen voor het nieuwe schoolplein. Na de
herfstvakantie krijgen de kinderen een sponsorlijst mee naar huis waarop ze hun sponsors kunnen
zetten en de bedragen die de sponsors willen geven. Hieronder zie je een foto van hoe het
schoolplein eruit komt te zien.
Georganiseerd èn geschreven door: Lisa, Loek, Thiago en Vincent uit groep 8.

Even voorstellen
Mijn naam is Stephanie, maar de meeste kinderen noemen me juf
Steffie. Ik woon in Wilnis samen met mijn man Dennis en dochtertje Fay
van 3 jaar. Sinds september ben ik aan het werk als onderwijsassistent
op de Pijlstaartschool en ik sta op vaste dagen/ tijden in bijna alle
klassen. Het is voor mij een compleet nieuwe uitdaging, want hiervoor
heb ik gewerkt als opticien in Mijdrecht. Iets heel anders dan wat ik nu
doe dus, maar werken met kinderen is altijd al mijn passie geweest en
een groot gemis toen ik als opticien aan het werk was.
Op naar een leuk, gezellig en leervol schooljaar!
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Wedstrijd 'bouw een bewegende kermisattractie’
Alle kinderen uit de groepen 7 en 8 en de brugklassers uit de Ronde Venen,
Nieuwkoop en Uithoorn doen mee aan deze wedstrijd georganiseerd door
TechNet Amstel & Venen.
Na ontvangst van de pakketjes met constructierietjes, ledlampjes,
katrolwielen en nog veel meer zijn de kinderen in bouwteams van drie
leerlingen aan de slag gegaan om de mooiste bewegende kermisattractie te
bouwen. Op donderdag 1 november kwam een deskundige jury de
bouwwerken bekijken.
Op een later moment zal
de prijsuitreiking
plaatsvinden. We houden u
op de hoogte!

Praat Lokaal HSP: samen praten over hooggevoeligheid
Praat Lokaal HSP is een initiatief van Ouders Lokaal en bedoeld voor ouders die
hooggevoeligheid ervaren en/of kinderen hebben die hooggevoelig zijn.
Praat Lokaal HSP is een plek voor ouders om met elkaar te verbinden, van elkaar te leren en elkaar
te inspireren. We praten over, luisteren naar en doen oefeningen m.b.t. het thema
hooggevoeligheid. Zowel vanuit het hooggevoelige kind als vanuit de hooggevoelige ouder. Dus ben
jij als ouder(s) hooggevoelig, of is je kind hooggevoelig of beiden en ervaar je dat dit soms best
heftig is en zou je hier graag met gelijkgestemden over willen praten en willen delen? Kom dan ook!
Niets moet. Jij bent oké helemaal zoals je bent en de sfeer is HSP Proof ;-). Dat betekent dat we
vanuit respect en vertrouwen met elkaar delen en dat we een liefdevolle veilige sfeer creëren waarin
we elkaar steunen en waar groei mogelijk is.
Voor en door ouders
Tijdens deze avond leer je van elkaars deskundigheid en voel je je gesteund door de herkenning in
elkaars verhalen. Er wordt onderling ervaringen en tips uitgewisseld. Op verzoek kunnen specifieke
thema’s besproken. Kom je ook naar het Praatlokaal Hoog gevoeligheid?
Het Praat Lokaal wordt begeleid door Cathelijn van Ingen, Kunstzinnig therapeut en HSP begeleider.
Cathelijn is moeder van twee HSP dochters en is naast het voeren van haar praktijk
(www.hsp-bewust.nl) vrijwilliger bij Ouders Lokaal.

Deelname en aanmelden
Praat Lokaal is er elke 1e maandagavond van de maand van 20:00-21:30 uur in De Broedplaats te
Vinkeveen. Praat Lokaal HSP start 5 november 2018. Je kunt aan de avonden afzonderlijk deelnemen
(zie agenda op de website). Deelname is gratis na aanmelding via de website
deronddevenen.ouderslokaal.nl
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Nieuwe leerlingen
Finn, groep 1c
Aurora, groep 1b
Nina, groep 1b
Myrthe, groep 1a
Kaj, groep 1c
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

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
Ricardo, groep 4b
Sky, groep 7a
Finn, groep 1c
Froukje, groep 6b
Lotte, groep 3a
Skyler, groep 5a
Jip, groep 7b
Juël, groep 5b
Luca, groep 3b
Emma, groep 5b
Amy, groep 2b
Nefeli, groep 6a
Djunior, groep 2c
Bo, groep 7b
Aurora, groep 1b
Valentijn, groep 4a
Leah, groep 4b
Nina, groep 1b
Emma, groep 6b
Koen, groep 6a
Floris, groep 6b
Myrthe, groep 1a
Kyano, groep 7a
Kaj, groep 1c
Sèb, groep 5a
Marvin, groep 8a
Fenna, groep 4b
Ruben, groep 4b
Kaj, groep 4a
Liv, groep 5b
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vervolg verjaardagen

Mandy, groep 5b
Julianne, groep 8b
Evelien, groep 2b
Misha, groep 4a
Luc, groep 3a
Joshua, groep 2a
juf Iris
Allemaal van harte gefeliciteerd!
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