De Pijlsnel
Nieuwsbrief nr. 1 - september 2019

Deze data kunt u alvast noteren:
02-10
04-10
09-10
10-10
10-10
14-10
18-10
18-10

Korfbaltoernooi groepen 7 en 8
Groep 1/2 lesvrij
Reservedatum korfbaltoernooi
Schriftjesavond voor alle groepen
Kinderboekenweekmarkt, gelijktijdig met de
schriftjesavond
Schoolfotograaf
Speelgoedochtend groep 1/2
Start herfstvakantie om 15.00 uur

Welkom
Hartelijk welkom allemaal weer terug op school! Na zes weken is het goed om al die vrolijke
gezichten weer te zien en de verhalen te horen. We hebben er zin in! Wij wensen iedereen een fijn
en leerzaam schooljaar toe.

Deur en tijd
Voor alle duidelijkheid: de groepen 1-2 mogen ‘s ochtends om 8.20 uur naar binnen aan de kant van
het pad bij de Schakel en de groepen 3, 4, 6 en 8 om 8.25 uur bij de hoofdingang. De groepen 5
verzamelen op het schoolplein. De groepen 7 verzamelen bij hun eigen lokaal.

Parkeren
Ook dit jaar geldt weer: let u alstublieft op met parkeren. Parkeer niet dubbel, parkeer bijvoorbeeld
in de Dodaarslaan en loop het laatste stukje of nóg beter beter; wanneer het kan, kom op de fiets!
Wilt u als ouder uw fiets dan niet in de fietsenstalling zetten. Deze is echt bedoeld voor de fietsen
van de kinderen. Dit alles met het oog op de veiligheid van uw/onze kinderen. Denkt u ook nog aan
het éénrichtingsverkeer in de Pijlstaartlaan?
Voor de school staat een bord met daarop het verzoek om de parkeerplek die daarbij hoort vrij te
laten voor de buitenschoolse opvang (BSO). Wilt u dus uw auto tussen 14.45 en 15.15 uur niet op
deze plek zetten.
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Schoolplein
Wilt u zo vriendelijk zijn om buiten het hek van het schoolplein te wachten op uw kind(eren) om
12.00 en om 15.00 uur. Alvast bedankt voor de medewerking.

Ziekmeldingen
Ziekmeldingen graag ’s morgens vóór 8.30 uur telefonisch doorgeven (niet via de mail of app 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.

MR
Ook dit schooljaar zal de MR weer vergaderen over allerlei schoolzaken, onderwijskwaliteit- en
beleid. De MR bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten.
Wist u dat de vergaderingen van de MR openbaar zijn en u dus een keertje kunt aanschuiven?
U kunt dan vooraf een mailtje sturen aan: mr@obs-depijlstaart.nl
U kunt ook op de hoogte blijven door de notulen op de website te lezen.

Schoolreisje
Deze week is de brief over het schoolreisje per mail verstuurd. We hebben begrepen dat niet
iedereen deze brief heeft ontvangen. Voor de zekerheid sturen we de brief nogmaals, zie bijlage.

Nieuwe chromebooks
Er zijn maar liefst drie nieuwe
chromebookkarren bijgekomen op
school.
Groep 5 en 7 in de bijgebouwen
hebben nu een ‘eigen kar’ in het
gebouw en in het hoofdgebouw zijn
er nu dus drie! We zijn daar heel blij
mee.

Geen Cito-toetsen meer voor onze kleuters
Vanaf dit schooljaar nemen wij geen Cito-toetsen meer af bij de kleuters. Op onze school leren de
kinderen spelenderwijs en de manier van toetsen sluit daar niet bij aan. Wij willen de kinderen niet
te vroeg confronteren met een toets- en testcultuur. De overheid is ook tot dit inzicht gekomen en
stelt het toetsen van kleuters niet langer verplicht.

Nieuw lokaal

Het is nog niet af….maar vanaf dit schooljaar hebben we
een lokaal waar lessen beeldende vorming gegeven
worden. Deze lessen worden ook nog eens gegeven door
vakdocent Hiu Jen Lai.
Iedere dinsdag zal zij lessen verzorgen voor de groepen 3
t/m 8.
In de volgende Pijlsnel zal Hiu Jen zichzelf voorstellen.
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Webinar Tischa Neve – 10 oktober
Pubers in huis…. dat is voor velen best een hele uitdaging! Naast leuk en lief kunnen pubers
namelijk ook onvoorspelbaar, onuitstaanbaar en emotioneel zijn. Aan ons als ouder om daar zo
goed mogelijk op in te spelen. Dat valt niet altijd mee en daarom is een beetje inspiratie bij al die
uitdagingen soms best fijn en handig.
Tischa neemt je in dit webinar aan de hand van haar laatste boek ‘Pubers zijn leuk (zeker als je ze
begrijpt)’ mee in de wereld van je puber. Ook is Tischa bekend van het tv-programma “Schatjes”.
Voor meer info: https://www.cjgderondevenen.nl/webinar-pubers-zijn-leuk

SOP
Het e-mailadres van de Stichting Overblijf Pijlstaart is: overblijf-sop@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’.

3

