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Deze data kunt u alvast noteren:
02-09
04-09
17-09

Eerste schooldag
Luizencontrole
Schoolreisje

Nieuwe leerkracht groep 6a
Momenteel kampt Nederland met een ernstig lerarentekort. Na de zomer zal naar schatting een
tekort zijn van 1400 leraren en 300 schoolleiders. Dat is ernstig. Deze tekorten zullen een effect
hebben op de kwaliteit van het onderwijs voor onze kinderen. Zoals jullie weten is er op de Pijlstaart
een vacature om Miriam te vervangen in groep 6. Wij hebben geluk gehad! Binnen een week heeft
zich een aantal goede kandidaten aangediend na onze online oproep om te komen werken op deze
fantastische school. Na een gesprek met een van de kandidaten was het meteen raak! Melanie van
der Bijl heeft de baan aangenomen en zal per 1 augustus in dienst van de Pijlstaart treden en groep
6a lesgeven. Zij zal zich na de zomer uitgebreid aan jullie voorstellen.

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 zomervakantie op woensdag 4
september.

Luizencapes
Vanaf september 2019 is het gebruiken van een luizencape niet meer verplicht, omdat onderzoek
heeft aangetoond dat deze luizenzakken niet effectief zijn.

Gevonden voorwerpen in de hal
In de laatste schoolweek zullen de gevonden voorwerpen weer uitgestald worden, zodat u nog een
kijkje kunt nemen wanneer u iets mist.
Donderdag 18 juli na 15.00 uur zal alles wat overblijft weggegooid worden.

Nieuwe podcast op de website
In de korte ‘Zomerpodcast’ zal Jaco van den Dool terugblikken op het afgelopen half jaar en vooruit
kijken naar wat het nieuwe schooljaar gaat brengen. Beluister de podcast via deze link:
https://obs-depijlstaart.nl/podcasts/
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Schoolreisje volgend schooljaar
Op dinsdag 17 september staat het schoolreisje gepland. Deze datum kunt u alvast in uw agenda
noteren. De bestemming blijft nog even een verrassing! Maar zeker is al wel dat we weer een beroep
zullen doen op uw hulp.
Na de zomervakantie ontvangt u meer informatie hierover en kunt u zich intekenen om een groepje
te begeleiden deze feestelijke dag.

Sociale controle
Zoals u wellicht wel eens gezien heeft hebben wij op dit moment last van zwerfvuil en vandalisme
rondom de school en op de schoolpleinen. Hangjongeren vinden onze schoolpleinen kennelijk een
gezellige plek om rond te hangen.
De politie en wijkagenten zijn hiervan op de hoogte en er wordt
op het moment regelmatig gesurveilleerd. Ook zijn er
jongerenwerkers ingezet.
Wij willen u vragen ons hierin te steunen door melding te doen
wanneer u jeugd op het schoolplein ziet, met name in de
avonduren?
Wilt u dan contact opnemen met 0900-8844?

Gezocht…
Heeft u nog oude doeken of gordijnen in de kast of schuur liggen en gebruikt u die niet meer?
Onze kleuters zouden hier blij mee zijn, want dan kunnen ze mooie hutten bouwen op het
schoolplein of een picknick houden.
Heeft u nog oude doeken of gordijnen? Dan kunt u de materialen inleveren bij een kleuterklas.
Bedankt!

Aanmeldingen broertjes en zusjes
Wij verzoeken u vriendelijk jongere broertjes en zusjes zo spoedig mogelijk aan te melden.
Inschrijven kan dus al wanneer uw kind twee of drie jaar is.
Dit is voor ons fijn om te weten in verband met de leerlingenaantallen en de groepsindeling.

Een ongewone knikkerbaan
Als afsluiting van de plusklas van dit schooljaar hebben de leerlingen de opdracht gekregen om in
groepjes van 2 tot 4 een ongewone knikkerbaan te maken.
De belangrijkste materialen die ze kregen, waren een doos,
etalagekarton, een schaar, een zware knikker en plakband.
De zware knikker moest er zo lang mogelijk overdoen over
het naar beneden rollen, zonder dat hij ergens stil kwam te
liggen.
Bij deze opdracht wordt er voornamelijk een beroep gedaan
op hun analytisch en praktisch denkvermogen. Hoe gaan ze
met het materiaal om en hoe bouwen ze een stevige
constructie? Zien ze de mogelijke fouten die ze maken en
hoe kunnen ze deze verbeteren?
Uiteindelijk hebben ze ook hun creatieve denkvermogen
nodig om ongewone dingen te bedenken die de knikker erg
langzaam laat rollen.
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vervolg: Een ongewone knikkerbaan

Reactie van de leerlingen: Wauw! Dit is een goede opdracht juf. We gebruiken onze handen, we
moeten heel goed nadenken, steeds uitproberen en weer aanpassen. Kunnen we dit niet vaker
doen?”

Archeon groepen 5

Vrijdag 5 juli hebben de groepen 5 het Archeon
bezocht.
Deze bezienswaardigheden sluiten mooi aan bij de
geschiedenislessen van afgelopen schooljaar.
In het Archeon stappen de leerlingen terug in de tijd
van de jagers en de boeren, de Romeinen en de
Middeleeuwen.
De dag werd afgesloten met een echt
gladiatorengevecht in de arena. Dit was erg
indrukwekkend!

3

De Pijlsnel
Een kijkje nemen in groep 3
Voor de kinderen uit groep 2 staat er iets spannend te gebeuren: na de zomervakantie mogen zij
naar groep 3!
Donderdag 4 juli mochten zij al even een kijkje nemen in hun nieuwe klas.
De kinderen van groep 3 geven een rondleiding door hun klas en laten alle materialen zien.

Groepen 8 op kamp
De leerlingen van de groepen 8 zijn op kamp geweest naar Texel. Traditiegetrouw zijn ze op
maandagochtend 8 juli uitgezwaaid door de hele school:
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Groep 8a en 8b groeten vanaf Texel:

Afscheid groepen 8
Voor de leerlingen van de groepen 8 zit hun basisschooltijd erop. Op 12 juli
hebben ze afscheid genomen met het opvoeren van een spetterende
musical ‘De beer is los’.
Wij wensen Amber, Bamboo, Britt, Denise, Marvin, Jack, Stephanie, Indy D.,
Nick, Gijsje, Julianne, Pepijn, Ramon, Mara, Justin, Marit, Vincent, Daroen,
Lotte M., Mike, Anne, Kick, Jorn, Issa, Demi, Thiago, Loek, Kris, Lotte S., Lisa,
Jurre, Julie, Indy V., Jonathan, Ivy, Maartje, Faye, Mette en Tim heel veel
succes en plezier op de nieuwe school. Het ga jullie goed!

Nieuwe leerlingen
Na de zomervakantie zullen de volgende leerlingen op onze school starten:
-

Groep 5a: Rosalyn en Mickey
Groep 6a: Britt en Dylan
Groep 7a: Mitchel
Groep 7b: Joop
Groep 3b: Lenn, Charlie, Hanna en Quinten
Groep 2b: Menne
Groep 1a: Niek en Sophie
Groep 1b: Julian en Elise
Groep 1c: Liz en Jaimy

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
01-08
01-08
02-08
04-08
05-08
07-08
08-08
08-08
09-08
10-08
11-08
11-08
12-08
12-08
12-08
13-08
13-08
14-08
14-08
14-08
14-08
15-08
17-08
19-08
20-08
20-08
20-08
21-08
21-08
22-08
22-08
22-08
23-08
26-08
26-08
26-08
27-08
27-08
27-08
28-08
28-08
29-08
29-08

Benjamin
Luuk
Jeroen
Arthur
Ryan
Jaimy
Anne
Lente
Mirthe
Abel
Caelius
Gwen
Yasin
Indy
Thijs
Kris
Melanie
Amber
Sofie
Lilly
Milan
Lenn
Celine
Sophie
Dante
Tom
Quinten
Gijsje
Liz
Finn
Mohammed
juf Anne
Liam
Fien
Fallon
Emme-Lou
Taco
Lulia
juf Caroline
Marinte
Beau
Loreley
juf Brigitte

Allemaal van harte gefeliciteerd!

Het team OBS de Pijlstaart wenst alle ouders en leerlingen een fijne
zomervakantie toe, geniet ervan!
Tot ziens op maandag 2 september.
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