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Deze data kunt u alvast noteren:
06-05
10-05
21-05 t/m
24-05
29-05
29-05

Weer naar school
Groep 1/2 lesvrij
Avond4daagse Vinkeveen
Speelgoedochtend gr. 1/2
Start Hemelvaart/Pinkstervakantie om 12.30u
t/m 10 juni

Eigen koptelefoons/oortjes meenemen
Tijdens de lessen maken wij steeds meer gebruik van de chromebooks. Echter, de koptelefoons
sneuvelen door het veelvuldig gebruik. Daarom verzoeken wij u om uw kind een eigen
koptelefoon/oortjes mee te nemen en deze op school te laten.
Zo hebben de kinderen altijd de beschikking over hun eigen koptelefoon/oortjes en kunnen we nog
optimaler gebruik maken van de chromebooks.
Het zou handig zijn om de oortjes/ koptelefoon in een doosje of zakje mee te geven, zodat ze dit
gemakkelijk in hun kastje kunnen bewaren.

Ophalen kinderen vrijdag
Vanwege de drukte op het schoolplein op vrijdag om 12.00 uur vragen wij u rekening te houden met
de kinderen die overblijven. Het zou fijn zijn wanneer het schoolplein vrij is voor de
overblijfkinderen en de overblijfkrachten zodoende goed overzicht kunnen houden. Alvast hartelijk
dank voor uw medewerking.

Gevraagd aan de ouders van de groepen 7 en 8: Kinderboeken
Twee jaar geleden hebben we met hulp van Marlon van Rijn van de bibliotheek Vinkeveen, alle
leesboeken in onze school gescreend. Er bleek een groot aantal boeken verouderd of afgekeurd.
Inmiddels zijn, mede dankzij Brigitte, in elke groep weer flink wat nieuwe boeken aangeschaft.
De vraag naar kinderboeken lijkt echter onverzadigbaar. Nieuwe, andere, leuke boeken zijn een
stimulans om te lezen voor alle kinderen, maar zijn duur om aan te schaffen.
Daarom aan u de vraag: Heeft u in de boekenkast kinderboeken staan, niet ouder dan 5 jaar, liefst
met harde kaft, die door uw kinderen niet meer gelezen worden en die u wel aan ons wilt geven of
afstaan tegen een kleine vergoeding? Wij houden ons zeer aanbevolen!
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1 april!
Gelukkig….het is maar een 1 april grap; de speeltoestellen mogen gewoon gebruikt worden en
hoeven niet afgebroken te worden. Het schoolplein is vanochtend officieel geopend door de oudste
en jongste leerling van de school. Ook tante Til kwam nog even langs en vanaf nu kunnen we
genieten van het nieuwe schoolplein!

Podcast
De eerste podcast over de Pijlstaart is af! Wat is een podcast eigenlijk
zult u misschien denken? Een podcast is een online audio-uitzending
waarbij het geluidsbestand wordt aangeboden via streaming.
Heel simpel gezegd is een podcast gewoon online radio. De komende
tijd wil ik iedere twee maanden een podcast maken en publiceren over
allerlei onderwerpen die spelen op de Pijlstaart. Op deze manier
krijgen jullie als ouders een mooi inkijkje in het reilen en zeilen van de
school. Het lijkt me leuk en belangrijk om jullie als ouders heel direct te betrekken bij dit project.
Hebben jullie ideeën over een onderwerp voor de volgende podcast dan kun je me altijd even
aanspreken of mailen.
De eerste podcast gaat over ICT en onderwijs. Ik heb met veel plezier twee docenten en 4 leerlingen
geïnterviewd over hun visie op technologie en primair onderwijs. Luister vooral goed naar de ideeën
van de leerlingen over de school van de toekomst. Wat een prachtige verhalen!
Podcast ICT en Onderwijs Technologie is overal aanwezig en zal naar verwachting een steeds grotere
impact hebben op ons dagelijks leven. Denk aan kunstmatige intelligentie, zelfrijdende auto’s en
talloze digitale tools om afhankelijk van tijd en plaats te kunnen leren en informatie te delen. Hoe
2

De Pijlsnel
(vervolg Podcast)

kunnen we kinderen weerbaar maken in een samenleving waar technologie een steeds grotere rol
speelt? Wat leren we onze kinderen en hoe gebruiken we digitale middelen om het onderwijs te
verrijken?
Welkom bij mijn eerste podcast over basisonderwijs en technologie. In deze podcastserie neem ik
jullie mee in een ontdekkingsreis van een openbare basisschool die de eerste stappen zet in het
gebruik van digitale middelen om het onderwijsleerproces te ondersteunen. We gaan luisteren naar
de eerste ervaringen van leerkrachten en leerlingen met het gebruik van chromebooks, digitaal
toetsen en online leren.
U kunt de eerste podcast vanaf dinsdag 2 april beluisteren via de website van de Pijlstaart onder het
kopje PODCAST.
Veel luisterplezier!
Jaco van den Dool

Regionale ronde voorleeswedstrijd
De voorleeswedstrijd tijdens de
Kinderboekenweek is gewonnen door
Stephanie uit groep 8b.
Daarom mocht Stephanie naar de regionale
vervolgronde in Loenen a/d Vecht.
Zij nam het op tegen andere scholen uit de
regio Angstel, Vecht en Venen. Uiteindelijk
won zij niet, maar zij heeft het ontzettend
knap gedaan!

Leerkrachten staken….bij Mariaoord
Op de landelijke stakingsdag voor het
onderwijzend personeel, hebben vier leerkrachten
zich vrijwillig ingezet voor de bewoners van
Mariaoord. Dit aanbod werd enthousiast
ontvangen door de welzijnsmedewerkers en zij
bedachten samen met een tiental bewoners, uit
verschillende woongroepen, bloemstukjes te
maken.
We maakten kennis met alle mensen en gingen
hard aan de slag. Het was een zeer gezellige
ochtend en het resultaat mocht er zijn. We werden
na afloop ook nog in het zonnetje gezet met een
klein presentje, uitgereikt door een bewoner (zie
foto).
Na afloop hebben we de mensen naar hun huis
begeleid en met elkaar vastgesteld dat het een zinvolle, fijne en goede invulling van de stakingsdag
was geweest.

3

De Pijlsnel
Schoenen en cocktails
Op het moment dat jullie dit lezen ben ik waarschijnlijk begonnen aan mijn volgende heerlijke
cocktail! Samen met Yvonne ben ik op Curaçao. Met het geweldige afscheidscadeau dat ik mocht
ontvangen kunnen er wel een paar cocktailtjes gedronken worden. Het gekregen bedrag was om stil
van te worden, geweldig! Dat heeft me ontroerd.
Sinds mijn afscheid op 31 januari hebt u mij wellicht zien fietsen, wandelen of hardlopen door het
dorp. Nieuwe hardloopschoenen zijn inmiddels gekocht en er zijn al weer aardig wat kilometertjes
mee gelopen.
Ook heb ik van jullie geld alvast een vakantie in Zuid-Limburg geboekt.
Kortom: jullie bijdrage wordt goed besteed en ik geniet er met volle teugen
van!
Het was een afscheid dat ik ieder werkend mens gun: een geweldig onthaal
met alle kinderen, een fantastisch toneelstuk waar mijn collega's
maandenlang aan gewerkt hebben, de versjes, rappen door groep 8, het
abc, enz door alle groepen. Het was een feest om naar te kijken en te
luisteren. Daarna het "uitzwaaimoment" met alle kinderen. Dat viel niet mee...
Iedereen die op wat voor manier dan ook hier aan meegewerkt heeft: geweldig bedankt! Het was
een prachtig feest waar ik nog heel vaak aan terugdenk!!
(Meester) Bert

Instrumentencircuit
Groep 5a is volop aan de slag gegaan
met muziekinstrumenten.
KunstCentraal heeft lessen verzorgd,
waarbij o.a. naar verschillende
geluidsfragmenten is geluisterd.
Herkenden de kinderen welk
instrument zij hoorden? Tevens
hebben de kinderen het lied "allemaal
blaasmuziek" geleerd.
Op dinsdag 19 maart bezocht groep 5a
de muziekvereniging ‘Viribus Unitis’ in
Wilnis. Daar werd de klas in drie
groepen verdeeld; één groep speelde
de hoorn, de andere groep op de
blokfluit en dwarsfluit en de derde groep mocht op de trommels en het drumstel slaan. Het was een
leuke muzikale ochtend!

Boomfeestdag groepen 7
De Nationale Boomfeestdag wordt jaarlijks gehouden op de derde woensdag in maart, dichtbij de
eerste dag van de lente. Het doel van de Boomfeestdag is om kinderen de functies en de waarde van
bomen in hun directe leefomgeving te laten inzien. De kinderen hebben de gemeentewerkers
geholpen bij het onderhoud van de bomen rondom de sportvelden en het Scoutinggebouw.
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Nationale Pannenkoekdag
22 maart 2019 was het pannenkoekdag. Ook groep 7
deed mee. Het werd gehouden in Vinkeveen bij het
Voordek. Er waren serveersters, bakkers en kinderen
die bij de deur stonden om de mensen welkom te
heten. De bakkers maakten pannenkoeken met de
kok. De serveersters brachten de pannenkoeken naar
de mensen. En ook de koffie en thee in de kannen.
De kinderen bij de deur leidden de kinderen naar de
plekjes. De ouderen waren erg gezellig aan het
praten. Het Voordek was helemaal vol. Daarna
fietsten we terug naar school. Na afloop kregen we
allemaal een pannenkoek.
Fay en Nunja, groep 7a

Nationale Pannenkoekdag deel 2
22 Maart om 08.45 uur ging groep 7A naar het pannenkoekenrestaurant.
In het Voordek ging de juf eerst de dag doornemen en
toen kwamen al veel opa’s en oma’s iets te vroeg dan we
hadden gezegd.
Er stonden twee gastvrouwen bij de deur , er waren twaalf
koks ze bakte 6 om 6, er waren ook 12 kinderen die aan
het serveren waren. Iedereen vond het heel gezellig ze
hebben ook veel met elkaar gekletst ( De kinderen waren
eerder stil dan de opa’s en oma’s
.) Daarna ging de
hele klas afruimen en moesten de opa’s en oma’s naar
huis toe.
Tisa en Indy, groep 7a
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Brandweer/ambulance kleuters
Zoals u in de vorige Pijlsnel heeft kunnen lezen was het thema bij de kleuters 112. Ook bezochten zij
een brandweerkazerne en mochten ze een ambulance van binnen bekijken.

Nieuwe leerlingen
Marnix, Dean, Annique en Luka, groep 1d
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
01-04
01-04
03-04
04-04
04-04
04-04
05-04
06-04
07-04
07-04
08-04
08-04
09-04
10-04

Jack, groep 8b
Jim, groep 1b
Sabrine, groep 6b
Ravi, groep 4b
Isa, groep 6a
Finn, groep 6a
Kian, groep 4b
Milion, groep 6a
Samuel, groep 5a
Marnix, groep 1d
Feline, groep 2a
Elisa, groep 2a
Juna, groep 6b
Jan, groep 3a
6

De Pijlsnel
10-04
10-04
10-04
11-04
12-04
12-04
12-04
12-04
13-04
13-04
13-04
14-04
14-04
14-04
15-04
17-04
17-04
19-04
19-04
19-04
21-04
21-04
21-04
21-04
23-04
23-04
23-04
24-04
24-04
24-04
25-04
25-04
26-04
27-04
27-04
28-04
29-04
30-04
30-04
30-04

Sofie, groep 1b
Elvie, groep 2b
Dean, groep 1d
Rhys, groep 2a
Beatriz, groep 6a
Milan, groep 7a
juf Jasmijn
meester Sander
Jari, groep 3a
Jorn, groep 8a
Jayson, groep 2c
Silja, groep 5b
Cheyenne, groep 3a
juf Ellen
Lisa, groep 3b
Valentijn, groep 1c
juf Anouk
Sarah, groep 1a
Kees, groep 2c
Bo, groep 5b
Aniek, groep 6a
Jurre, groep 8b
Tim, groep 8a
juf Cindy
Mans, groep 5a
Teun, groep 7b
Kick, groep 8a
Angus, groep 3a
Bram, groep 1c
Mees, groep 6b
Iris, groep 7a
Brechtje, groep 5b
Rayan, groep 2b
Lars, groep 7a
Jasmijn, groep 5a
Alexandros, groep 7b
Jack, groep 4b
Jelle, groep 1b
Annique, groep 1d
Luka, groep 1d

Allemaal van harte gefeliciteerd!
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