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Deze data kunt u alvast noteren:
18-07
02-09
04-09

Zomervakantie start om 15.00 uur
De school begint weer
Luizencontrole

Geen gymlessen vanaf 5 juli
Vanaf 5 juli zal de Boei sluiten in verband met renovatiewerkzaamheden. Dit betekent dat de
kinderen dan helaas geen gym in de Boei zullen hebben, maar wanneer het mogelijk is zal de gymles
buiten gegeven worden.

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 doorgeven
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.

School T-shirts
Wilt u nog eens goed in de kast kijken thuis? We missen een flink aantal schooltenues. Wilt u het
T-shirt op school inleveren?
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Eindelijk zomers weer!
Nu de zon weer schijnt kan er eindelijk volop in de zandbak
gespeeld worden.
Ook het zonnedoek kon voor de eerste keer opgehangen
worden.
Zo worden de kinderen beschermd tegen de zon en kunnen
ze in de schaduw spelen.

Brandweer brengt verkoeling
Tijdens de tropische dagen heeft Brandweer Vinkeveen voor waterpret gezorgd voor alle kinderen
van OBS De Pijlstaart.
Op woensdag 26 juni toverde zij het schoolplein om in een heus waterparadijs!
De kinderen konden onder verschillende waterstralen doorlopen en ook hadden ze zelf
waterpistooltjes en ander speelgoed mee naar school genomen.
Graag bedanken we Brandweer Vinkeveen voor hun inzet en enthousiasme!

Cito woordenschat op het rapport
Op 12 juli ontvangt u het tweede rapport van uw kind.
Bij de Citotoetsen treft u bij woordenschat enkel een score van de midden-toets, die is afgenomen in
januari/februari 2019.
U mist dus de score van eind dit schooljaar.
Dit komt doordat de Citotoets vernieuwd is en nog maar één keer per schooljaar afgenomen hoeft
te worden.
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Groep 7 varen natuurgebied Botshol
Donderdag 27 juni mocht groep 7a met een gids mee op
ontdekkingstocht in het natuurgebied De Botshol.
Met een grote fluisterboot maakten zij een boottocht dwars door het
laagveengebied.
Onderweg hebben de kinderen mooie vogels gespot en luisterden zij
aandachtig naar de verhalen van de gids.
Op een eiland hebben de kinderen verschillende opdrachten in de
natuur gedaan. Zo mochten ze vissen met een schepnetje, insecten
onder een loep bekijken en bloemen en planten opnemen in hun
herbarium.

Grote schade bij storm
Woensdagavond 5 juni was een hevige storm, er is veel schade aangericht er zijn veel bomen
omgevallen en takken naar beneden gevallen.
Er zijn veel auto's beschadigd en dakpannen naar beneden
gevallen. Ook is er een boom op het schoolplein van het
bijgebouwtje gevallen daar maken de kinderen goed gebruik
van door erop te spelen. Het meest is al opgeruimd door de
gemeente.

Geschreven door: Didier Bosman 7b.

Brandoefening
Wat te doen als het brandalarm afgaat? Drie keer
per schooljaar wordt dit geoefend.
De eerste keer weten de leerkrachten èn
kinderen dat het gaat gebeuren, de tweede keer
alleen de leerkrachten en de derde keer is het
voor iedereen een verrassing.
Maandag 1 juli was het derde en tevens laatste
oefenmoment van dit schooljaar.

Binnen twee minuten was de school leeg en
stonden de leerkrachten met de kinderen op het plein van De Schakel. Op de foto ziet u dat de
leerkrachten groene kaarten omhoog houden. Dit betekent dat de klas compleet is.
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Studiedag leerkrachten
Op woensdag 19 juni was de school gesloten voor de kinderen. De leerkrachten hadden een
studiedag bij de Zeilschool in Vinkeveen.
De ochtend ging van start met het evalueren van het jaarplan 2018-2019 en vervolgens is het
jaarplan voor het aankomende schooljaar verder uitgewerkt.
Daarna is er in groepjes gewerkt aan het ontwerpen van een digitale lessenserie.
Zo werden er filmpjes opgenomen, digitale leeromgevingen ontworpen en zijn er diverse apps en
tools ingezet om bestaande lessen aantrekkelijker en interactiever te maken.
Volgend schooljaar zal het inzetten van ICT dan ook een speerpunt zijn binnen onze school. Dit ziet u
terug in het jaarplan voor schooljaar 2019-2020 in de bijlage van deze mail.

Evaluatie jaarplan 2018-2019
Als bijlage bij deze e-mail ontvangt u de evaluatie van het jaarplan van schooljaar 2018-2019.

Voorbereiding musical
Het einde van het schooljaar nadert en dat betekent dat we bijna afscheid nemen van onze twee
groepen 8.
Lotte en Britt uit groep 8a hebben een stukje geschreven over hun eindmusical:
Waar gaat het over?
De musical “De beer is los” gaat over twee bruine beren die met parachutes in het
“eenenvijftig-bomenbos” geland zijn. De zoektocht gaat beginnen naar nog meer andere dieren die
geland zijn. Veldwachters Brom, Spor, Snor en Knor zijn op zoek naar ontsnapte Bandieten: De
Moltons.
De fanatieke vliegtuigspotter Omi Sprokkel met haar zoon Opa Sprokkel en drie reporters die een
verslag maken over het vervoeren van dieren naar een reservaat, maar plotselings gebeurt er iets
heel anders. Allemaal kisten met dieren zijn geland in het bos. Met toneel, liedjes en humor wordt
de musical “De Beer is los” een geweldige musical.

Hoe, wat en waar?
Groep 8 oefent elke dag ongeveer 1
tot 2 uur. Er wordt dus mega hard
geoefend. Iedereen weet zijn of haar
tekst uit het hoofd. Alle kinderen uit
groep 8 krijgen zes kaarten, met die
kaarten kunnen zij familie en/of
vrienden uitnodigen voor de musical
in de avond. Dit jaar wordt de
musical weer in het VLC Vinkeveen
gehouden. Op 12 juli zullen de
groepen 4 tot en met 7 komen kijken
naar de musical. Dat is onze generale
repetitie.
Geschreven door Lotte en Britt uit
groep 8a.

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
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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
02-07
05-07
06-07
07-07
07-07
08-07
08-07
09-07
09-07
09-07
10-07
11-07
11-07
11-07
12-07
14-07
15-07
15-07
15-07
16-07
16-07
17-07
18-07
18-07
19-07
19-07
21-07
22-07
24-07
24-07
24-07
25-07
25-07
28-07
29-07
31-07
31-07

Didier, groep 7b
Julia, groep 1a
Britt, groep 8a
Robin, groep 4b
juf Caroline Hamers
Kai, groep 6b
Lara, groep 2c
Daroen, groep 8a
Mike, groep 8a
Milan, groep 7a
Floor, groep 2a
Jack, groep 3b
Johnian, groep 3a
Nina, groep 2c
Maxim, groep 1a
Lenthe, groep 7b
Jezz, groep 5a
Dunya, groep 4b
Jace, groep 1c
Bente, groep 7b
Christian, groep 2a
Vincent, groep 8a
Roan, groep 5a
Jelle, groep 2a
Yasmine, groep 3b
Illyas, groep 3b
Joëlle, groep 1a
Amina, groep 4b
Elin, groep 7a
Lizzy, groep 4a
juf Marleen
Daan, groep 6b
Noah, groep 2c
Marley, groep 4a
Fabian, groep 4a
Cloë, groep 6a
Teddy, groep 2c

Allemaal van harte gefeliciteerd!

5

