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Deze data kunt u alvast noteren:  

03-04 
 
10-04 
 
16-04 
 
17-04 
 
 
 
18-04 
 
19-04 
22-04 
24-04 
26-04 

Schoolvoetbal jongens groep 7/8 
Grote Rekendag 
Schoolvoetbal meisjes groep 7/8  
Schoolvoetbal jongens groep 5/6  
Cito-eindtoets groep 8 
Bezoek voorstelling Concertgebouw gr. 5 en 6 
Cito-eindtoets groep 8 
Schoolvoetbal jongens gr. 3/4  
Schoolvoetbal meisjes gr. 3/4  
Schoolvoetbal meisjes gr. 5/6 
Paasontbijt 
Cito-eindtoets groep 8 
Paasvrij 
Paasvrij 
Reservedatum schoolvoetbal 
Start meivakantie 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 6 
maart  2019. 
 
Oproep inschrijving broertjes/zusjes 
Nu het schooljaar al voor de helft verstreken is, inventariseren wij graag welke aanmeldingen we 
nog kunnen verwachten. Dit met het oog op groepsverdeling voor volgend schooljaar.  
Heeft uw kind nog een jonger broertje of zusje en is nog niet aangemeld? Klik dan op onderstaande 
link. Het formulier mag u ingevuld bij de directeur inleveren. 
https://obs-depijlstaart.nl/wp-content/uploads/2019/02/Verzoek-tot-inschrijving-2019-goed.pdf 
 
Filmavond groepen 8 
De groepen 8 kregen van Sinterklaas een wel heel bijzonder klassencadeau; een uitnodiging voor 

een filmavond op school. 
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Stembus in de kleuterklas 
De kinderen van groep 1/2 hebben dit keer zelf een thema gekozen. Na een inventarisatie bleven er 
drie onderwerpen over. Ieder kind mocht zijn of haar stem uitbrengen. Zo is er democratisch 
gekozen en leren de kinderen van groep 1/2a de komende tijd over huisdieren, is groep 1/2b 
omgetoverd tot een pizzeria en in groep 1/2c gaat het over uitvinders.  
De kinderen van juf Suzanne hebben zelf pizza’s gemaakt en lekker opgegeten. Juf Jasmijn had een 
hond, twee cavia’s, een kat en een konijn op bezoek. Dit alles levert een hoop vrolijke foto's op: 
 

 
 
Warme Truiendag op vrijdag 15 februari 
Warme Truiendag is een landelijke actie van 
Klimaatverbond Nederland. Op deze dag wordt iedereen 
opgeroepen de verwarming een paar graadjes lager te 
zetten en met een extra warme trui naar school of 
kantoor te komen. Met deze actie wordt aandacht 
besteed aan het energieverbruik van mensen in 
Nederland. 
Het NME-centrum in Wilnis verzorgde voor alle kinderen 
chocolademelk. Graag bedanken we de papa's en 
mama's die dit voor ons hebben opgewarmd, zodat 
iedereen zijn handen kon warmen aan een lekkere beker 
warme chocolademelk. Jammer dat het juist deze dag al 
wel een lentedag leek ;-). 
De kinderen van groep 3b ontvingen een certificaat voor hun deelname aan deze actie.  
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Thema 112 bij de kleuters 
Na de voorjaarsvakantie zijn de kleuters met een nieuw thema begonnen; 112. Maandagochtend 4 
maart waren twee agenten voor de school aan het werk. Een enthousiaste betrokken ouder heeft 
gevraagd of de agenten op bezoek wilden komen bij kleuters. Dat wilden zij wel en zij hebben 
spontaan een half uur over hun beroep verteld en als afsluiting hebben ze nog even de sirene van 
de politieauto laten horen. De kinderen waren zeer onder de indruk. Wat een leuke start na de 
vakantie.  
 

 
 
Gevonden Voorwerpen 
Op school worden regelmatig spullen van kinderen gevonden. Denkt u daarbij aan sjaals, 
handschoenen, jasjes, drinkbekers enz. Deze gevonden spullen worden verzameld bij ons in de hal 
naast het directiekantoor. U kunt altijd in deze (doorzichtige) bak/box kijken.  
Op dit moment hebben wij veel gevonden voorwerpen. Daarom hebben wij deze voor u uitgestald 
op een bankje bij de kleuteringang. U kunt deze spullen nog t/m vrijdag 7 maart a.s. ophalen.  
 
Nieuwe leerlingen 
Sam, Maud, Milan, Robin en Fenna, groep 1d 
Olivier, groep 4a 
Ravi, groep 4b 
 
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’. 
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Verjaardagen 
 
04-03 meester Jack 
05-03 Ayman, groep 2b 
07-03 Wesley, groep 4a 
08-03 Parel, groep 2a 
10-03 Isabeau, groep 5b 
11-03 Jelle, groep 5b 
11-03 Maartje, groep 8b 
12-03 Lars, groep 4a 
13-03 Mare, groep 6b 
14-03 Liz, groep 2b 
15-03 Petar, groep 2c 
15-03 Milan, groep 1d 
16-03 Noa, groep 6a 
20-03 Kim, groep 5b 
20-03 Daan, groep 5b 
21-03 Lotte, groep 8a 
21-03 juf Esther 
21-03 juf Steffie 
22-03 Bjorn, groep 2b 
23-03 Wessel, groep 5a 
23-03 Robin, groep 1d 
23-03 Sam, groep 1d 
24-03 Enes, groep 6b 
25-03 Valentijn, groep 3b 
25-03 Robin, groep 1b 
26-03 Jayden, groep 3b 
27-03 Femke, groep 2a 
27-03 Maud, groep 1d 
28-03 Elia, groep 2a 
29-03 Bodhi, groep 4b 
30-03 Abigail, groep 6b 
31-03 Marit, groep 6b 

 
 
Allemaal van harte gefeliciteerd! 
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