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Deze data kunt u alvast noteren:
07-03
20-03
22-03
26-03

Bezoek Koninklijk Concertgebouw groep 3 en 4
Boomfeestdag groepen 7
Groep 1/2 lesvrij
Bezoek Koninklijk Concertgebouw groep 1/2

Staking 15 maart
Zoals u wellicht al heeft gehoord wordt vrijdag 15 maart een landelijke staking georganiseerd in het
gehele onderwijsveld.
Houd u er rekening mee dat de school deze dag gesloten zal zijn. Verdere informatie hierover volgt
nog.

Vakantierooster 2019-2020
Let op: dit is het vakantierooster voor het volgend schooljaar.

Herfstvakantie

21-10-2019 t/m 25-10-2019

Kerstvakantie

23-12-2019 t/m 03-01-2020

Voorjaarsvakantie

24-02-2020 t/m 28-02-2020

Pasen

10-04-2020 t/m 13-04-2020

Meivakantie

27-04-2020 t/m 01-05-2020

Bevrijdingsdag

05-05-2020

Hemelvaart

21-05-2020

Pinkstervakantie

01-06-2020 t/m 05-06-2020

Zomervakantie

20-07-2020 t/m 28-08-2020

Over de studiedag in het volgend schooljaar wordt u nog geïnformeerd.
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Meester Jaco
In de bijlage vindt u een brief van meester Jaco.

MR zoekt nieuw ouderlid
In de bijlage vindt u een brief van de MR.

Nieuw schoolplein
De herinrichting van het schoolplein is begonnen.
De werkzaamheden aan het schoolplein zullen in verschillende
fases plaatsvinden. Hierdoor is er altijd een deel beschikbaar
voor de kinderen om op te spelen. De werkzaamheden zullen,
zonder oponthoud, ongeveer vier weken in beslag nemen. Wij
kijken uit naar een prachtig schoolplein!
Het ophalen van de kinderen van de groepen 1/2A en 1/2B is
hierdoor tijdelijk veranderd. U mag namelijk, tot nader bericht,
het schoolplein voor deze kleutergroepen niet meer betreden.
Ook niet om te zwaaien.

Afscheid meester Bert
Donderdag 31 januari, de laatste dag van januari, was de laatste werkdag van meester Bert.
Er werden deze dag dan ook geen lessen gegeven op
de Pijlstaartschool, maar er stond een feestelijk
verrassingsprogramma klaar.
Om kwart voor negen werden meester Bert, zijn
vrouw Yvonne, zijn dochter Lisa en schoonzoon Levi
verwelkomd op het schoolplein door alle 369
kinderen, de ouders en juffen.
De dag begon met een lied dat speciaal geschreven is
voor meester Bert.
Ook kreeg meester Bert een mooi cadeau
aangeboden van alle kinderen en ouders.
Daarna wandelden de hele school in een lange stoet
door het dorp naar het Veenlanden College.
Daar keek meester Bert met zijn familie en alle
kinderen naar het toneelstuk: "Heksen zijn niet te
vertrouwen! En kabouters...?"
Een wel heel bijzonder stuk, want alle
toneelspelers waren namelijk juffen! Zij hadden al
maandenlang in het geheim geoefend.
's Middags mochten de kinderen het podium op
voor hun act, volgens het principe van 'walking
theatre'.
Aan het einde van de schooldag zwaaide de hele
school meester Bert uit. Dag meester Bert! Geniet
van een welverdiend pensioen!
Binnenkort delen we de foto’s van deze dag met u.
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Storyscope in groepen 7
Groep 7b mocht 9 januari voor het eerst aan de slag met de Storyscope onder leiding van een
docent van Kunst Centraal.
Op een soort overheadprojector bewegen de leerlingen houten blokjes over een glasplaat en
brengen zo figuren op het scherm tevoorschijn. Door zelf tekeningen te maken, figuren te
ontwerpen en de blokjes te programmeren ontstaat er een eigen verhaal.
De Storyscope blijft nog even in de groepen 7, zodat de leerlingen zelfstandig nog verder kunnen
experimenten en verhalen schrijven.

Kleuters hebben nieuwe Chromebook Tabs
Sinds december hebben de kleuters 3 Chromebook Tabs (tablet) per kleutergroep gekregen. Daar
zijn de kleuters heel blij mee. Op de tabs worden voornamelijk taal- en rekenspelletjes gedaan.

Groep 7b zweet bij Gym Suppan
Stagiaire Ruby in groep 7b kreeg een leuke opdracht;
organiseer een buitenschoolse activiteit.
Op maandag 14 januari fietsten de leerlingen naar
boksschool Suppan.
Daar hadden zij een leuk en sportief uur! Wat een
energie en enthousiasme!
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Schoolbowlen
Ook dit schooljaar mogen de groepen 7 en 8 weer meedoen aan het NK Schoolbowlen.
Dit heuse Nederlands Kampioenschap wordt dit seizoen door de Nederlandse Bowling Federatie, in
samenwerking met bowlingcentra en verenigingen, georganiseerd. Het succes van dit NK
Schoolbowlen blijkt niet alleen uit een nog steeds groeiend aantal deelnemende teams. De
landelijke finale werd al drie keer in beeld gebracht tijdens het NOS Jeugdjournaal.
De groepen 7 en 8 hebben meegedaan aan de eerste voorrondes, zie foto.

Letterdiploma
Na het afronden van kern 6 van Veilig Leren Lezen is het feest in groep 3a en 3b.
De kinderen hebben nu alle letters aangeboden gekregen en krijgen daarom hun letterdiploma.
Een feestelijk moment en daar wordt uiteraard bij stil gestaan; het is een feestje in de klas en daar
hoort cake met slagroom bij!

Nationale voorleesdagen 23 januari - 2 februari
De Nationale Voorleesdagen zijn een initiatief van Stichting Lezen, georganiseerd door de CPNB. Het
doel van deze campagne is voorlezen aan kinderen van 0 t/m 6 jaar te stimuleren.
Een comité van Nederlandse jeugdbibliothecarissen koos het Prentenboek van het Jaar 2019 uit de
prentenboeken die in 2017 verschenen. Naast ‘Een huis voor Harry’ hebben zij nog negen andere
prentenboeken gekozen, die de Prentenboek TopTien vormen. De TopTien is te vinden op
www.nationalevoorleesdagen.nl.
In de bibliotheek in Wilnis las op 23 januari van 15.00-16.00 wethouder Kiki Hagen voor. Wellicht
bent u daarbij geweest.
Ook op school is er extra veel voorgelezen deze dagen. Iedere ochtend wisselden de leerkrachten
van groep en begon de dag dus met tien minuten voorlezen.
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Nieuwe leerlingen
Pouyan, groep 1d
Eslie, groep 1d
Skyler, groep 1d
Nova, groep 1d
Wij wensen Pouyan, Eslie, Skyler en Nova 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
Levi, groep 2b
Maxime, groep 2b
Maud, groep 3b
Gina, groep 6a
Amber, groep 4a
Milano, groep 6b
Bloem, groep 7b
Desi, groep 7b
Marit, groep 8b
Esmee, groep 4a
Thomas, groep 4a
Lennon, groep 5b
Zeinab, groep 7a
Toby, groep 4a
Toon, groep 3b
Aeneas, groep 1a
Lotte, groep 8b
Denise, groep 8b
Fay, groep 7a
Rayan, groep 6a
Finn, groep 1a
Joié, groep 1c
Loek, groep 8a
Dani, groep 7b
Eslie, groep 1d
Skyler, groep 1d
Nova, groep 1d
meester Bert
juf Joyce
Allemaal van harte gefeliciteerd!

5

