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Deze data kunt u alvast noteren:
11-05
14-06
14-06
19-06

Schriftjesavond groep 1 t/m 6 van 18.30-19.30u
Groep 1/2 lesvrij
Fietsexamen groepen 7
Studiedag team, school gesloten

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 meivakantie op woensdag 8 mei.

Gezamenlijk herdenken op 4 mei
Twee minuten stil zijn op 4 mei kan thuis gebeuren, maar het kan ook bij het gedenkmonument in
Vinkeveen op de hoek van de Heulweg. De ouderraad zorgt voor een krans.
Tussen half 8 en kwart voor acht verzamelen we op de hoek van de katholieke kerk/ Albert Heijn en
vanaf daar lopen we gezamenlijk richting het monument.
Daar zullen we twee minuten stilte in acht nemen.
Dit jaar zullen Milan en Bente uit groep 7 een krans neerleggen namens onze school. Dit zal direct
na de twee minuten stilte gebeuren. Daarna wordt er door Rabab en Didier (ook groep 7) een
gedicht voorgelezen. W
 e hopen u en de kinderen daar te zien!

Pilot groepsdoorbrekend rekenen in groep 4
In groep 4 zijn er momenteel veel kinderen die op een eigen niveau rekenen. Alle kinderen willen we
natuurlijk de aandacht geven die ze verdienen. Door de aandachtverdeling blijft er soms weinig tijd
over voor de leerkracht om elk niveau goed te begeleiden. Want welk niveau het kind ook heeft,
begeleiding op maat blijft belangrijk. Om de instructietijd en de aandacht beter te verdelen over al
die verschillende niveaus in het klaslokaal, starten de leerkrachten van
groep 4 een pilot
groepsdoorbrekend rekenen. In deze pilot zullen de kinderen worden
ingedeeld naar hun
rekenniveau. We behouden binnen deze pilot een zekere heterogeniteit
in de groepssamenstelling.
Dit betekent dat kinderen van elkaar kunnen blijven leren.
Wat is ons doel van deze pilot? Allereerst willen wij de instructietijd
efficiënter in kunnen zetten.
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Door het samenvoegen van groepen is er meer tijd over voor op maat gemaakte begeleiding voor
elke niveaugroep. Daarnaast pogen wij het competentiegevoel van alle rekenaars te vergroten. Onze
hypothese is dat door meer instructietijd en begeleiding kinderen een prettigere rekenervaring
krijgen. Hierdoor verwachten wij dat kinderen positiever over hun leerproces zullen oordelen en
met plezier rekenen, ongeacht hun niveau.

Concertgebouw
Op dinsdag 16 april hebben de groepen 5 en 6 het
Concertgebouw in Amsterdam bezocht. Tijdens dit
concert stond “de kringloop van het water” centraal.
Het muzikale verhaal gaat over een waterdruppel die
op zijn weg van alles tegenkomt, zoals bijvoorbeeld
Ingenieur Willem die helemaal niet van water houdt.
Uiteindelijk ziet Willem in dat hij helemaal niet bang
hoeft te zijn voor water. Water is immers van
levensbelang. Wat een mooie en bijzondere ervaring!

Muziekweek (met belangrijke informatie)
De week van 13 t/m 17 mei zal in het teken staan van muziek. Het muziekproject met het thema
'Wereld' staat deze week centraal. De kinderen krijgen verschillende workshops verzorgd door
LIMAI, een projectgroep (https://www.limai.nl/).
Op vrijdagmiddag 17 mei sluiten we de week feestelijk af met een heus schoolconcert. Alle ouders
zijn van harte welkom om te komen kijken! Deze voorstelling begint om 13.30 uur in het
Zwanenpark.
Omdat de groepen 1 t/m 4 op vrijdag om 12.00 uur uit zijn, bieden wij voor deze groepen eenmalig
de mogelijkheid aan om over te blijven. Om van deze dienst gebruik te kunnen maken, verzoeken wij
u dit aan de leerkracht van uw kind door te geven.
Om dit te realiseren zijn we op zoek naar overblijfouders. Vindt u het leuk om op deze dag te
helpen? Dan kunt u zich opgeven bij de leerkracht van uw kind.
Om uiterlijk 14.00 uur is het concert weer afgelopen. De kinderen van groep 1 t/m 4 mogen direct
na afloop van het concert mee naar huis.
De kinderen van groep 5 t/m 8 zijn zoals gewoonlijk om 15.00 uur uit.
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Verjaardagen vieren doe je zo!
Een verjaardag is natuurlijk een bijzondere gebeurtenis voor kinderen, maar ook de verjaardagen
van leerkrachten gaan niet ongemerkt voorbij.
De jarige juffen worden door de hele school toegezongen in de grote hal. Ook de kinderen die op
deze dag jarig zijn, mogen meelopen met de jarige juffen.
12 april vierden de vier juffen uit groep 8 hun juffendag, maar zij stonden niet alleen op de tafels
deze ochtend. Want juf Jasmijn was echt jarig deze dag en ook waren er nog drie jarige kinderen.
Met de hele school werden ze enthousiast toegezongen.

Koningsspelen/sportdag
Op 26 april was het feest op school.
Om 8.30 uur werd de dag geopend op het schoolplein met de dans ‘Pasapas” van Kinderen voor
Kinderen.
Daarna vertrokken de groepen 3 t/m 8 te voet naar Hertha. De kleuters bleven op school en deden
een spelletjescircuit. De middenbouw deed spelletjes zoals skippyballen, sprinten en spijkerslaan.
De bovenbouw kreeg clinics zoals softbal, zelfverdediging, korfbal, frisbeeën, bootcamp en jeu de
boules.
Hartelijk dank voor alle hulp van ouders en vrijwilligers. Dankzij deze inzet en het mooie weer
hebben we een geweldige ochtend gehad.
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Informatieavond voor ouders van kinderen met autisme
In de bijlage vindt u een uitnodiging voor de gratis workshop “Als je kind een vermoeden of
diagnose van autisme heeft.”
Deze avond wordt georganiseerd door Ouders Lokaal in samenwerking met Stichting Mamavita en
het CJG.

Oproep vrijwilligers moestuin
In de bijlage vindt u een oproep om vrijwilligers te werven voor het onderhouden van de
moestuinen in het Zwanenpark.

Nieuwe leerlingen
Dinand, Laura en Thor, 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
01-05
01-05
02-05
02-05
02-05
03-05
03-05
04-05
04-05
06-05
06-05
07-05
08-05
09-05
10-05
10-05
11-05
11-05
12-05
15-05
16-05
18-05
19-05
20-05

Lisa, groep 3a
Quinty, groep 6b
Ivana, groep 6a
Nick, groep 8b
Tisa, groep 7a
Noëlle, groep 5a
Dinand, groep 1d
Dexter, groep 1a
juf Monique
Liz, groep 4b
Suze, groep 2a
Symen, groep 7b
Jaelynn, groep 4a
Eleana, groep 3b
Joep, groep 4b
Issa, groep 8a
Farisha, groep 7b
Max, groep 1b
Ruben, groep 6b
Evie, groep 4a
Thor, groep 1d
Inge, groep 2a
Dani, groep 2b
Jort, groep 6a
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21-05
22-05
22-05
22-05
23-05
23-05
24-05
25-05
26-05
28-05
30-05
30-05
31-05

Salem, groep 5a
Jens, groep 4a
Nilo, groep 2b
juf Wendy
Laura, groep 1d
juf Irma
Tijn, groep 4a
Jennifer, groep 6b
Bodil, groep 1b
Benthe, groep 5a
Sam, groep 7b
Amy, groep 3b
Lilly, groep 2b

Allemaal van harte gefeliciteerd!
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