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Deze data kunt u alvast noteren:
28-10
30-10
05-11
07-11
15-11
22-11

Weer naar school
Luizencontrole
Voortgangsgesprekken groep 1-7
Voortgangsgesprekken groep 1-7
Versieren Sinterklaas
Groep 1/2 lesvrij

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 herfstvakantie op woensdag 30
oktober.

Herinnering toestemmingsformulier AVG
U heeft een toestemmingsformulier AVG ontvangen voor uw kind. Wij willen u hier graag aan
herinneren deze in te leveren bij de leerkracht. We hebben er al veel ontvangen, waarvoor hartelijk
dank! Alvast bedankt voor uw medewerking.

Schoolfotograaf 14 oktober
Wij zoeken nog één ouder om te komen helpen in de ochtend van 8.30 - 11.00 uur. Als u ons
helpt, krijgt u 25% korting op de eerste bestelling in de webshop. Wilt u ons helpen? Dan kunt u zich
aanmelden via de intekenlijst die u vindt bij deur van het directiekantoor. Alvast bedankt!

Vacature pieten voor 5 december!
Jongens, heb je het al vernomen? Er is een openstaande vacature. Wij zijn op zoek naar meerdere
vrolijke, spontane, lieve pieten. Wie kan goed improviseren? Kan leuk met kinderen omgaan en is op
donderdag 5 december beschikbaar? Dit jaar zijn wij, naast de zwarte pieten, ook op zoek naar leuke
roetveegpieten (dit is alleen mogelijk als u geen kinderen in de onderbouw heeft die nog in
Sinterklaas geloven).
Bent u de piet die wij zoeken? Of kent u zo’n leuke zwarte/roetveegpiet?
Dan kunt u zich aanmelden door een mail te sturen naar: suzanne@obs-depijlstaart.nl
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Even voorstellen
Mijn naam is Hiu Jen en sinds september werk ik bij OBS de
Pijlstaart als kunstdocent.
In 2014 ben ik afgestudeerd als Docent beeldende kunst en
vormgeving aan de Hogeschool
voor de Kunsten in Utrecht. Na mijn opleiding ben ik mijn eigen
creatieve beeldende lessen
gaan ontwikkelen en het geven daarvan op verschillende
plekken. Experimenteren,
(zelf)ontwikkeling, verbinding en het ontdekken van eigen
beeldend vermogen staan daarin
centraal. Naast het docentschap ben ik een beeldend avonturier. Dit houdt in ik autonoom
beeldend werk en momenteel ben ik het meest gefascineerd door keramiek.
Tot gauw in de les!

Kinderboekenweek 2 t/m 13 oktober
Allemaal instappen! Reis mee met de fietstaxi, de huifkar, de hogesnelheidstrein of het ruimteschip.
De Kinderboekenweek 2019 gaat over voertuigen. Met het thema Reis mee! gaan we op reis in
kinderboeken. Niet de bestemming maar het vervoer erheen staat centraal. Ontdek de ruimte met
een raket, beleef avonturen op een cruiseschip, verken een land tijdens een roadtrip, trek rond met
een tractor en zeil de wereld rond op een catamaran. Met een boek kan je de reis maken die je maar
wil. Van een rondje op de step in de buurt tot aan een ruimtereis door het heelal.
Woensdag 2 oktober openen we met de hele
school de kinderboekenweek.
Op 11 oktober sluiten we traditiegetrouw af
met de voorleeswedstrijd.
Donderdag 10 oktober vanaf 18.15u tot
19.30 uur is er weer een boekenmarkt
tijdens de schriftjesavond! Er zijn nieuwe
boeken te koop, maar ook tweedehandse boeken! De opbrengst van de verkoop wordt gebruikt voor
de aanschaf van nieuwe kinderboeken.
U hoort misschien af en toe een deuntje voorbij komen thuis. Dat kan kloppen! Alle kinderen leren
hèt lied van de Kinderboekenweek: https://www.youtube.com/watch?v=Agy0kqdMBDE

Tweedehandsboeken gezocht
Tijdens de boekenmarkt op donderdagavond 10 oktober worden er weer tweedehandsboeken voor
een klein prijsje verkocht.
U kunt uw boeken vanaf vandaag inleveren op het bankje voor het directiekantoor. Wilt u de boeken
wel een beetje screenen? We zijn namelijk op zoek naar boeken van nu, eigentijdse boeken. Heel
oude boeken worden vaak niet verkocht en zullen wij daarna af moeten voeren.

Schoolreisje
Dinsdag 17 september was de school de hele dag gesloten, want we
gingen op schoolreisje!
Het was een prachtige zonnige nazomerdag en maar liefst zes bussen
brachten ons naar pretpark Drievliet.
Voor alle kinderen, van kleuter tot groep 8-er, was er de hele dag plezier!
Wat leuk om al die stralende gezichtjes te zien!
Op de terugweg was het in sommige bussen wat stiller en een minder
uitgelaten sfeer ….en zelfs sloten er her en der wat ogen.
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Pijlstart
Ondanks de regen vrijdagavond was het weer een geslaagd feest. De
Pijlstart was dit jaar omgetoverd in een prinsessen- en ridder wereld.
Er werden leuke spelletjes gespeeld en een lekker hapje gegeten. Ook
hebben veel kinderen zich laten schminken tot een echte ridder of
prinses.
De OR organiseerde een loterij met mooie prijzen. Veel lokale
ondernemers uit Vinkeveen hebben een prijs of cadeaubon
geschonken. Bedankt!
Via deze weg willen we de OR hartelijk bedanken voor hun inzet om het
openingsfeest van dit schooljaar tot een succes te maken.

Schoolkorfbal toernooi
Het team uit groep 5a won een mooie prijs bij het schoolkorfbaltoernooi. Wat knap, gefeliciteerd!

Kanjertraining in groep 1/2b
In groep 1/2b zijn we begonnen met het boek 'Max en het dorpje', behorend bij de Kanjertraining.
Eén van de vuistregels bij Kanjertraining is: ‘Bekend maakt bemind’. Hoe beter we elkaar kennen in
de klas, hoe beter we met elkaar om kunnen gaan. Om elkaar beter te leren kennen doen we in de
klas een aantal verschillende spellen. Eén van die spelletjes is elkaar aan durven kijken. We hebben
elkaar goed aangekeken om te kunnen zien welke kleur ogen de ander heeft.
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Nieuwe leerlingen
Ivy en Boaz, groep 1c
Levi groep 3b
Wij wensen Ivy, Levi en Boaz 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

Ouders Lokaal organiseert het Familie Festival
Ouders Lokaal, Buurtgezinnen.nl en het Centrum voor Jeugd en Gezin organiseren op zondag 6
oktober bij de Boei in Vinkeveen het Familie Festival, een inspirerende dag voor het hele gezin!
Van baby in de buik tot een ‘uberpuber’ in huis, er wordt aan iedereen gedacht tijdens het festival.
Voor de ouders/opvoeders starten we met een prachtige lezing van Eva Bronsveld met het
onderwerp: Wie is er nou de baas?
Als ouder hoef je niet de baas te zijn om invloed te hebben op je kind. Sterker nog, juist door je kind
te benaderen vanuit contact in plaats van macht, zal je kind meer willen luisteren naar wat jij te
vertellen hebt. Tijdens deze verrassende lezing krijg je praktische tips om je kind zo te benaderen,
zoals je zelf benaderd wilt worden. Een lezing over de kracht van voorbeeldgedrag, oplossingen
zoeken vanuit samenwerking en over het belang van intrinsieke motivatie.
Verder kan er gekozen worden uit een van de interactieve workshops:
1. Bewust Ouderschap
2. Leren Leren: Weet jij welke leerstijl jouw kind heeft?
3. Leren Omgaan Met Emoties
4. Hooggevoelig, wat nu?
5. Opvoedstijlen
Er is een kraampjesmarkt, spreekkwartier bij het pedagogisch bureau, een kledingbeurs en er is
natuurlijk volop gelegenheid om andere ouders binnen de gemeente te ontmoeten.
Opvang voor de allerkleinsten is ook aanwezig.
Voor meer info zie: http://derondevenen.ouderslokaal.nl/event/familie-festival
Activiteiten voor kinderen
Ook voor kinderen belooft dit een leuke dag! Terwijl de ouders zich laten inspireren door diverse
activiteiten kunnen de kinderen (van 4 t/m 12 jaar) meedoen aan verschillende dansworkshops met
aan het einde van de dag een optreden! De kleinere kinderen die niet mee willen / kunnen doen met
de dansworkshop kunnen professioneel opgevangen worden. Daarnaast kunnen de kinderen zich
vermaken met verschillende activiteiten die de hele dag beschikbaar zijn voor de kinderen.
Tussendoor is er een (gratis) gezamenlijke lunch waar volop gelegenheid is om elkaar te ontmoeten
en leuke verbindingen te maken.
Programma
Het Familie Festival start om 11:30 uur en eindigt rond 16:00 uur. Vanaf 10:30 uur kan er
binnengelopen worden en is er mogelijkheid tot het bezoeken van de kraampjesmarkt.
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10:30-11:30 uur
11:30-13:00 uur
13:00-14:00 uur
14:00-15:00 uur
15:00-15:30 uur
15:30-16:00 uur

inloop/registratie gezinnen (kraampjesmarkt open)
Lezing Eva Bronsveld 'Wie is er nou de baas?' voor ouders en start
dansworkshops voor de kinderen
Lunch (kraampjesmarkt open)
Workshops voor ouders (kinderen tot einde middag in dansworkshop)
Pauze voor de ouders (kraampjesmarkt open)
Optreden kinderen en afsluiting

Deelname is kosteloos, u kunt zich aanmelden via de website van Ouders Lokaal:
http://derondevenen.ouderslokaal.nl/event/familie-festival
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