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Deze data kunt u alvast noteren :  

07-01 
09-01 
09-01 
18-01 

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 9 
januari 2019 . 
 
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 . 
 
Rapport 
In de jaarkalender stond dat u 31 januari het eerste rapport van uw kind zou ontvangen. 
Dit is verschoven naar donderdag  7 februari . De rapportgesprekken blijven wel op de aangegeven 
data staan. 
 
Vrijwilligers rijden taalklas gezocht! 
Zoals u al vaker heeft kunnen lezen in deze Pijlsnel gaan drie leerlingen van onze school vier 
ochtenden per week naar de Taalklas in Mijdrecht. 
Middels een rijschema en groepsapp verzorgen ouders en leerkrachten het halen en brengen voor 
deze kinderen. 
Nu hebben we wat gaten in ons schema. Na de kerstvakantie zoeken wij nog rijders voor: 
- halen woensdag 11.45 uur 
- halen donderdag 11.45 uur 
Mocht u interesse hebben en iets willen betekenen voor deze meiden mag u een mail sturen naar: 
marleen@obs-depijlstaart.nl 
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Sinterklaas 
Ook dit jaar zal Sinterklaas een bezoekje brengen aan onze school, dus vieren wij op 
woensdag 5 december het Sinterklaasfeest. Alle kinderen worden om 8.15 uur op 
school verwacht. De kinderen verzamelen eerst in de klas. De Sint komt dit jaar om 
08.35 uur aan. Mocht u willen kijken naar de aankomst, dan kunt u op het 
Kleuterplein staan. Liever niet bij de ingang en de hekken, omdat wij graag willen dat 
de kinderen alles goed kunnen zien. Om 12.30 uur is het feest afgelopen. 
 
 

Kerst 
Op woensdagavond 19 december is het weer tijd voor het jaarlijkse kerstfeest! 
De kinderen worden om 17.45 uur in feestelijke kleding op school verwacht. 
 
De groepsleerkracht zal van tevoren samen met de kinderen een feestelijk menu samenstellen. 
Op iedere klassendeur hangt een kerstboom met kerstballen. U kunt daar een gerecht uitkiezen 
door uw naam in te vullen.  Wanneer de kinderen om 17.45 uur in de klas komen mogen zij hun 
gerecht neerzetten bij het buffet. 
 
Voor ouders 
Terwijl uw kind binnen aan het genieten is van het kerstdiner, is er een gezellig samenzijn voor 
ouders in de tent op het schoolplein. Tegen een kleine vergoeding zijn er drankjes en hapjes 
verkrijgbaar; het is daarom handig om kleingeld mee te nemen.  
Deze kerstborrel wordt verzorgd door de OR.  
Om 19.00 uur kunt u uw kind weer uit de klas ophalen. 
 
Burgemeester op bezoek in groep 7a en 7b 
Op donderdag 8 november kwam burgemeester Divendal bij de groepen 7 op bezoek in het kader 
van "de week van respect".  
Hij heeft met de kinderen gepraat over vooroordelen, aanzien en over met z'n allen verantwoordelijk 
zijn voor de openbare ruimtes. 
Ook heeft hij een kort verhaal verteld over de zilveren ambtsketen van de Ronde Venen. 
Na afloop mochten de kinderen vragen stellen aan de burgemeester én met hem op de foto. 

 
 
Techniek3daagse 
6, 7 en 8 november stonden in het teken van alweer de derde Techniek 
driedaagse. 
Bijna 3000 leerlingen van de groepen 7 en 8 en uit de brugklas gaan aan 
de slag met workshops die lokale ondernemers speciaal voor hen 
organiseren. 
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Vervolg: Techniek3daagse 
 
Op 7 november zijn de groepen 7 en 8 van de Pijlstaart naar Kwekerij FN Kempen in Mijdrecht 
gegaan. Daar hebben ze kennis gemaakt met zeven verschillende branchegroepen, o.a. bouw, ict & 
nieuwe media en robotica. 
Van het programmeren van robots tot aan het metselen van een muurtje, het wisselen van een 
autoband tot aan het besturen van een tractor: op de Techniek3daagse gebeurt het allemaal!  
 
Anderhalf uur lang doen de kinderen in groepjes mee aan de workshops en mochten zij ook nog een 
half uur vrij rondkijken. Wat een leuke en leerzame doe-ochtend! Iedereen had nog wel langer willen 
blijven! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Groepen 8 winnen Fair Play Award 
Veel kinderen van groep 8a en 8b hebben meegedaan aan het Johan Cruyff Court kampioenschap. 
"Als je de mogelijkheid hebt om iets voor een ander te doen, dat moet je dat doen". Met deze 
gedachte riep Johan Cruijff zijn eigen Foundation in het leven om op die manier bij te dragen aan het 
dagelijks in beweging brengen van kinderen en jongeren.  
Bij dit toernooi gaat het naast meedoen en winnen ook vooral om sportiviteit en respect.   
De teams kunnen punten verdienen door zowel binnen als buiten de lijnen sportief gedrag te 
vertonen. De kinderen van onze school werden geprezen om hun sportieve gedrag: zo hebben zij na 
de wedstrijd de tegenstander een hand gegeven en gaven zij de tegenstander een compliment voor 
een mooi schot of doelpunt. 
Hiervoor kregen zij een respect-award, uitgereikt door Rein Kroon, wethouder Sport. Ook was er 
voor alle kinderen gebak! Goed gedaan! 
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Braakballen uitpluizen 
De groepen 8 zijn op onderzoek uitgegaan naar wat uilen eten. 
Dit deden zij door braakballen uit te pluizen. Het NME- centrum 
verzorgt deze les jaarlijks en is iedere keer weer een groot 
succes!  
Wat een mooie vondsten, zelfs muizenschedeltjes: 
 
 
 
 
Schaken is weer begonnen 
Op de dinsdagmiddag worden er schaaklessen verzorgd door Kees Kentrop en Jan de Boer van 
schaakvereniging "Denk en Zet". 
Er wordt in twee groepen gewerkt; een beginners- en gevorderden groep. 
Aan het eind van iedere bijeenkomst worden er wedstrijdjes geschaakt. Wat een stilte: er wordt diep 
nagedacht over de volgende slimme zet! 
 

 
 
Sponsorloop 
De sponsorloop die op 20 november plaatsvond is goed verlopen. Om half negen begon de 
sponsorloop. Maar dit jaar was er iets nieuws; ze moesten nog steeds rondjes rennen, maar dit jaar 
waren er ook hindernissen die de kinderen mochten doen. De kinderen hebben heel erg hun best 
gedaan! De sponsorloop liep volgens planning.  
Vanaf vrijdag 30 november waren de juffen druk bezig met het geld inzamelen en tellen. Het 
opgehaalde bedrag wordt in de volgende pijlsnel bekendgemaakt.  
 
Georganiseerd èn geschreven door : Lisa, Loek, Thiago  en Vincent uit groep 8 
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Nieuwe leerlingen 
Naomi, groep 1a 
Sam, groep 1c 
 
Wij wensen Naomi en Sam een fijne tijd toe op onze school.  
 
SOP 
Het e-mailadres van de Stichting Overblijf Pijlstaart is: 
overblijf-sop@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 
Kyano, groep 6a 
Valensia, groep 5b 
Stan, groep 2b 
Sem, groep 7b 
Girly, groep 5b 
Dean, groep 3a 
Roan, groep 4a 
Rabab, groep 7a 
Thijs, groep 6a 
Noah, groep 5b 
Jens, groep 5b 
Indy, groep 8a 
Lynn, groep 3a 
Jules, groep 5b 
Tygo, groep 4a 
Mats, groep 7a 
Isabella, groep 3a 
Lars, groep 7b 
Liv, groep 2b 
Elise, groep 2c 
Kabeer, groep 6a 
Lis, groep 6b 
Yfke, groep 3b 
Fabienne, groep 7b 
Kiaan, groep 2b 
Billy, groep 2a 
Bodhi, groep 6a 
Naomi, groep 1a 
Sam, groep 1c 
juf Jessica 
juf Laurette  
 
Allemaal van harte gefeliciteerd! 
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