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Deze data kunt u alvast noteren:  

01-07 
03-07 
05-07 
08-07 t/m 
10-07 
12-07 
12-07 
16-07 
17-07 
18-07 
18-07 
 

Studiedag groep 1/2, groep 1/2 lesvrij 
Juffendag groep 1/2  
Groep 1/2  lesvrij 
 
Kamp groep 8 
2e rapport groep 1 t/m 8  
Musical en afscheid groepen 8 
Schoonmaakavond groep 1/2  
Speelgoedochtend groep 1/2  
Speelgoeddag groep 1/2  
Start zomervakantie 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 vakantie op woensdag 12 juni. 
 
Wijziging adresgegevens 
Het komt regelmatig voor dat ouders bepaalde informatie missen, omdat de gegevens in ons 
leerlingadministratiesysteem Parnassys niet meer kloppen. Indien persoonlijke gegevens 
veranderen (adres, telefoonnummer, e-mailadres etc.), dan graag tijdig doorgeven aan de 
administratie: administratie@obs-depijlstaart.nl. Dan beschikken wij over de juiste gegevens in ons 
leerlingadministratiesysteem.  
 
Ziekmeldingen 
Ziekmeldingen graag ’s morgens vóór 8.30 uur telefonisch doorgeven (niet via de mail of app, want 
dan komt de boodschap niet op tijd bij de leerkracht). Als de telefoon niet wordt opgenomen spreek 
alstublieft het antwoordapparaat in, deze wordt altijd afgeluisterd. 
 
Gevonden voorwerpen 
Voor het kantoor van meester Jaco staat een plastic opbergbak met gevonden voorwerpen. 
Inmiddels puilt de bak behoorlijk uit. 
Tot en met 12 juni worden de gevonden voorwerpen nog uitgestald in de hal. Na 12 juni zullen we 
de box leegmaken.  
 
Groepsverdeling schooljaar 2019-2020 
Volgend schooljaar zullen wij starten met drie kleutergroepen. Verder blijft de groepsverdeling 
ongewijzigd. Dat zijn vijftien groepen in totaal. 
Voor de zomervakantie ontvangt u een brief over de groepsindeling en de daarbij behorende 
groepsleerkrachten. 
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Spetterend optreden in het Zwanenpark! 
De week van 13 t/m 17 mei stond geheel in het teken van muziek. 
Dit project stond in het teken van het thema ‘wereld’. Muziekschool LIMAI verzorgde een leuke week 
vol workshops en vrijdagmiddag sloten we deze bijzondere week af met een heus schoolconcert in 
het Zwanenpark.  
Er werd zelfs een canon gezongen met de hele school! Ook trommelden kinderen op omgekeerde 
emmers en werden ritmes gespeeld met boomwhackers. 
Wat leuk dat er zoveel enthousiaste ouders, opa’s en oma’s kwamen kijken.  

 
 
Voorstellen 
Mijn naam is Sander Hamelink en ik ben sinds 1 februari 2019 werkzaam 
op OBS de Pijlstaart. Ik ben 24 jaar en woon in Montfoort.  
 
Op maandag, dinsdag en donderdag ben ik  werkzaam als 
onderwijsassistent. Ik werk afwisselend in de groepen 1 t/m 7 om de 
leerkracht te ondersteunen.  
Daarnaast werk ik op woensdag en vrijdag bij KMN Kind en Co in Woerden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vader juf Ellen op bezoek in groep 6b 
Donderdag 9 mei  was meneer Bodewes op bezoek in groep 6b. Hij heeft als jongen van 8 t/m 13 
jaar de Tweede Wereldoorlog meegemaakt. Over deze periode heeft hij verschillende spannende 
verhalen verteld aan de kinderen. Dat sloot prachtig aan op het hoofdstuk over de Tweede 
Wereldoorlog. 
Zo vertelde hij over hoe hij als jongen van een jaar of tien, samen met een vriend, verzeild raakte in 
een neergestorte Engelse bommenwerper. Toen deze onder vuur genomen werd door de Duitsers 
wisten ze gelukkig net te ontsnappen. 
In het tweede verhaal vertelde hij over zijn zogenaamde behulpzaamheid om Duitsers te helpen 
Duitse broden uit te laden. Hierbij wist hij telkens stiekem broden te verstoppen, die hij later weer 
kwam ophalen. Gelukkig is hij daarbij nooit gesnapt…. 

 

2 



 
 

 

De Pijlsnel 
 
 
vervolg: vader juf Ellen op bezoek in groep 6b 

 
Hij vertelde ook hoe zijn vader zijn auto tijdens de oorlog verborgen heeft gehouden voor de 
Duitsers op de bodem van een meer. Zodoende reed hij na afloop van de oorlog vrolijk rond in zijn 
eigen Chevrolet, terwijl er de eerste jaren na de oorlog zo weinig auto’s waren in Nederland. 
Tot slot konden de kinderen al hun vragen stellen over verzetsmensen, oppakken van Joodse 
families, onderduiken, eten van tulpenbollen, voedselbonnen, fietsbanden, enz.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leeslink 
Op dit moment wordt de nieuwe methode begrijpend lezen ingevoerd, genaamd “Leeslink”.  
Leeslink spreekt kinderen aan omdat het inspeelt op wat er in de wereld gebeurt. 
De altijd actuele lessen worden aantrekkelijk gemaakt met filmpjes en de les wordt compleet 
digibord gestuurd. 
Heeft uw kind thuis al iets verteld over deze nieuwe methode? 
 
Wat doet de school met de oude boeken van de voorgaande methode “Goed Gelezen?” 
Deze boeken zijn geschonken aan een goed doel en worden op scholen op de Nederlandse Antillen 
gebruikt. 
 
Webinar van Tischa Neve 
Help, mijn kind ontploft! 
Wil jij alles weten over het hoe en waarom van jouw boze kind? 
Kinderen kunnen behoorlijk pittige emoties hebben. En daar op een goede en effectieve manier mee 
omgaan is best een uitdaging.  
Tischa Neve is kinderpsycholoog en opvoedkundige. U kent haar misschien wel van het 
tv-programma Schatjes, het tijdschrift  ‘J/M voor ouders’ of van haar boeken.  
Dit (gratis) webinar wordt aangeboden door centrum voor jeugd en gezin. Aanmelden kan via 
https://events.genndi.com/register/169105139238461659/7291a3ec3a . 
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Excursie Weidevogels 
Op donderdag 16 mei hebben de groepen 6 onder leiding van een polderwachter een wandeling 
gemaakt. De foto’s spreken voor zich. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Les ‘Dode Hoek’ groepen 8 
Elke dag fietsen duizenden kinderen over straat. Waar ze ook naartoe gaan, onderweg komen ze 
altijd verkeer tegen.  
Ook onze groep-achters gaan straks de wijde wereld in en fietsen naar hun nieuwe VO-school. 
Op ludieke wijze kregen de leerlingen een les over ‘de dode hoek’ van bijvoorbeeld een vrachtwagen. 
Zo leerden de kinderen een gave rap; deze hoorden we nog lang na in de school. 
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Historische verhalen op Fort Abcoude 
De groepen 7 en 8 hebben op uitnodiging van Kunst Centraal een bezoek gebracht aan Fort 

Abcoude. 
 
Acteur Ton Feil nam de kinderen mee terug in de 
tijd en gaf zodoende een prachtig inkijkje in het 
leven op een fort. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nieuwe leerlingen  
Mike, groep 3a 
Jamie-Lee, groep 5a 
Flo, groep 5b 
Mandy, groep 5b 
Noor, 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’. 
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Verjaardagen 
03-06  juf Suzanne 
05-06 Bamboo, groep 8a 
07-06 Abel, groep 7a 
07-06 Soufiane, groep 7a 
07-06 Olivier, groep 4a 
07-06 Sarah, groep 3a 
08-06 Jamie Lee, groep 5a 
08-06 Roan, groep 5b 
08-06 juf Sigrid 
09-06 Silja, groep 5a 
10-06 Julie, groep 8b 
10-06 Fleur, groep 7b 
10-06 Cas, groep 2c 
11-06 Ramon, groep 8b 
13-06 Valerio, groep 2b 
14-06 Lisa, groep 1b  
15-06 Juliette, groep 6a 
15-06 Xander, groep 6b 
16-06 juf Debby 
17-06 Sara, groep 1b 
17-06 Noor, groep 1d 
18-06 Fleur, groep 7b 
18-06 Nora, groep 4b 
22-06 Maggie, groep 6a 
23-06 Mick, groep 4b 
23-06 Tess, groep 2c 
26-06 Rivkah, groep 3b 
27-06 Thiago, groep 8b 
27-06 Tim, groep 7a 
30-06 Bram, groep 7b 
30-06 Ilyes, groep 4b 
 
Allemaal van harte gefeliciteerd! 
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