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De Pijlsnel
Nieuwsbrief nr. 5 - januari 2019

Deze data kunt u alvast noteren:
05-02
07-02
14-02
15-02
19-02
20-02
21-02
21-02

Bezoek Koninklijk Concertgebouw gr. 7 en 8
Eerste rapport gr. 1 t/m 8
Rapportgesprekken
Groep 1/2 lesvrij
Rapportgesprekken
Schriftjesochtend van 8.30 - 9.15u voor gr. 1 t/m 7
Speelgoedochtend gr. 1/2
Start voorjaarsvakantie om 15.00 uur

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.

Nieuwe instroomgroep 1/2d
Zoals u misschien weet start 14 januari 2019 een vierde kleutergroep.
Alle kinderen die na 1 januari vier jaar worden, starten in groep 1/2d
in het huidige lokaal van groep 8b.
Groep 8b verhuist naar het lokaal van groep 8a en groep 8a gaat de
teamkamer gebruiken. De leerkrachten zullen vanaf dat moment de
hal als "teamkamer" gebruiken.
Op dinsdag 8 januari zal de interne verhuizing plaatsvinden.
We zijn blij dat we inmiddels twee collega's hebben gevonden voor
groep 1/2d: Op maandag, dinsdag en donderdag zal onze huidige
onderwijsassistente Steffie de kinderen begeleiden. Op woensdag en
vrijdag zal Kirsten Oudhuizen de groep begeleiden. Kirsten werkt op
dit moment als leerkracht in Aalsmeer. Onder begeleiding van Kirsten en onder
verantwoordelijkheid van Jasmijn en de directie zal Steffie de kinderen onder haar hoede nemen.
Het doorschuiven van Steffie betekent dat we een nieuwe onderwijsassistent nodig hebben. Die
hebben we inmiddels gevonden: Sander Hamelink. Sander zal op 4 februari 2019 beginnen met zijn
werkzaamheden op onze school.
Wij wensen Kirsten en Sander heel veel plezier en succes op de Pijlstaartschool!
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Onze nieuwe directeur Jaco
Inmiddels hebben de kinderen en leerkrachten al kennisgemaakt met onze nieuwe directeur Jaco
van den Dool. Jaco heeft aan alle groepen een bezoekje gebracht.
Tijdens het kerstdiner hebben ouders kennis kunnen maken met Jaco; hij speelde kerstmuziek op de
piano.
Gedurende de maand januari zullen Jaco en Bert (bijna) alle dagen gezamenlijk optrekken. Op deze
manier zal er een zorgvuldige overdracht plaatsvinden. U kunt dan uiteraard even persoonlijk met
Jaco kennis komen maken.

Sinterklaas bezoekt de Pijlstaart
Woensdag 5 december was het feest op de Pijlstaart!
Sint bezocht de Pijlstaart en dit jaar met heel veel jonge pietjes.
Er waren weer prachtige surprises, leuke cadeautjes en heel veel blije gezichtjes. Wat een leuke dag!

Groepen 8 bezoeken het Rijksmuseum
Op vrijdag 7 december hadden de groepen 8 een wel heel bijzonder uitje!
Zij werden opgehaald door de Museumpleinbus en bezochten het Rijksmuseum.
In een museum mag je nooit ergens aankomen....behalve tijdens deze kennismaking met het
dagelijks leven uit de Gouden Eeuw. Tijdens de actieve rondleiding worden alle zintuigen van de
leerlingen aangesproken. De leerlingen proeven specerijen uit verre landen, ruiken het atelier van
Rembrandt, voelen hoe zacht de jurken van rijke dames waren en ontdekken de geluiden van de
Nachtwacht.
Wat een leuke, leerzame ochtend was dit! De kinderen hebben genoten!
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Sponsorloop en het nieuwe schoolplein
Met de sponsorloop is een mooi bedrag van ruim € 8500,- bij elkaar verzameld. Wat hebben alle
kinderen hun best gedaan! Maandag 17 december is dit geweldige bedrag bekend gemaakt in een
volle aula! Hierbij willen we graag iedereen bedanken die zich hiervoor heeft ingezet.
Daarnaast is er een aanvraag gedaan voor subsidie bij het Rabofonds en het Schipholfonds. Deze
hebben een prachtige bijdrage geleverd. Ook in de schoolbegroting is een bedrag gereserveerd.
Zoals de planning er nu uitziet zullen de werkzaamheden februari/ maart gestart worden.
We hopen dat de kinderen voor de meivakantie al op
het nieuwe plein kunnen spelen.

Kerstdiner
Woensdagavond 19 december vond het kerstdiner plaats. Het was weer geslaagd. De school was,
zowel binnen als buiten, in kerstsfeer gebracht. De kinderen zagen er allemaal feestelijk uit en de
meegenomen gerechten waren stuk voor stuk heerlijk. Een speciaal woord van dank voor de vele
hulpouders die ook dit jaar weer hun bijdrage geleverd hebben. Het was een gezellige avond!
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Nieuwe leerlingen
Jules, groep 1b
Ayman, groep 2b
Naud, groep 1d
Romy, groep 1d
Wij wensen Jules, Ayman, Naud en Romy 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
Maxime, groep 5b
Fiene, groep 2b
Pepijn, groep 8a
Tessel, groep 5b
Puck, groep 4a
Liv, groep 3a
Nunja, groep 7a
Lara, groep 2a
Vera, groep 1a
Nova, groep 1c
Faye, groep 8a
Jearon, groep 1c
Evi, groep 4b
Isabelle, groep 5a
Maud, groep 4a
Elize, groep 5a
Jayden, groep 5a
Jesse, groep 4a
Jaidy, groep 1c
Daan, groep 2c
Naud, groep 1d
Romy, groep 1d
juf Anneke
Allemaal van harte gefeliciteerd!

Tot slot
Wij wensen iedereen een gezellige kerst, een fijne jaarwisseling, een
leerzaam en gezond 2019 toe! Tevens vindt u in de bijlage een kerstkaart
namens het team.
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