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Deze data kunt u alvast noteren:
05-12
06-12
06-12
18-12
20-12
20-12

Sinterklaasviering
Groep 1/2 lesvrij
Versieren kerst
Kerstdiner
Speelgoedochtend groep 1/2
Start kerstvakantie om 12.00 uur

Herinnering
Wellicht overbodig, nogmaals ter herinnering: woensdag 6 november
a.s. is de school gesloten i.v.m. de onderwijsstaking.

Sinterklaas (belangrijke info)
Ook dit jaar zal Sinterklaas een bezoekje brengen aan onze school, dus vieren wij op donderdag 5
december het Sinterklaasfeest. Alle kinderen worden om 8.30 uur in de klas verwacht. De Sint komt
dit jaar om 09.00 uur aan en we ontvangen hem binnen in de hal. Uiteraard bent u welkom om
buiten de Sint te zien aankomen. De kinderen zullen de Sint binnen verwelkomen. Helaas is er in de
aula geen ruimte voor ouders.
Let op: we hebben deze dag een continurooster. Alle kinderen van groep 1 tot en met 8 zijn om
14.00 uur uit. Geeft u uw kind een lunchpakket en drinken mee?

Schoolplein
Zoals u vast al heeft gezien heeft het prachtige gazon de hevige regenval in combinatie met 362
trappelende kindervoeten het niet overleefd. Aangezien veel van uw kinderen dagelijks met modder
thuiskwamen (en de school tamelijk smerig werd) zoeken we op dit moment naar een blijvende
oplossing. Tot die tijd gaat het zand de kuilen en modderpoelen tegen.
Op het schoolplein van de bijgebouwen is de korfbalpaal terug. Hoera!
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Pilot groepsdoorbrekend rekenen
Vorig jaar hebben we een pilot 'groepsdoorbrekend rekenen' uitgevoerd in groep 4. Het artikel is
inmiddels af en u kunt de resultaten lezen via de volgende link:
https://obs-depijlstaart.nl/onderzoek-op-de-pijlstaart/
We hebben veel geleerd van de pilot. Het was overigens erg nuttig om met de kinderen in gesprek te
gaan over hun eigen onderwijs. De resultaten zijn ook gedeeld met het gehele team. Op deze manier
blijven wij ons onderwijs verbeteren waar nodig.

Bericht van de Ouderraad (OR)
Inmiddels hebben we weer een geslaagde editie van de Pijlstart achter de rug. Het was erg gezellig,
Wij bedanken hierbij de ondernemers van Vinkeveen voor de mooie prijzen die zij ter beschikking
hebben gesteld voor de traditionele loterij.
Met de loterij hebben wij een mooi bedrag bijeen gesprokkeld dat geheel ten goede van de school
komt.
Naast het organiseren van de Pijlstart besteedt de OR een fysieke en financiële bijdrage aan onder
andere:
●
●
●
●
●
●

5 december
Kerst
Pasen
Avond 4-daagse
Schoolreisje
Musical afscheidsavond groep 8

Wist u dat een afvaardiging van de OR op maandagochtend van 08.30 tot 09.00 uur aanwezig is om
uw vragen en suggesties te bespreken? Kom gerust eens een praatje maken.

Even voorstellen Joppe
Ik ben Joppe Lammers en sinds dit schooljaar werk ik op de Pijlstaart als
gymdocent.
Elke donderdag ben ik in de Boei aanwezig, waar ik gymlessen geef.
Daarnaast ben ik ook twee dagen actief op OBS Kudelstaart en ben ik bezig met
het afronden van de opleiding Lichamelijke Opvoeding.
In de gymlessen ben ik met de kinderen bezig motorische, sociale en mentale
vaardigheden te ontwikkelen, zodat ze op een verantwoorde manier kunnen
deelnemen aan de bewegingscultuur.

Finale voorleeswedstrijd
Vrijdag 11 oktober is de Kinderboekenweek traditioneel
afgesloten met de Voorleeswedstrijd.
In de groepen 7 en 8 zijn voorrondes gehouden en de
winnaars daarvan hebben in de grote hal hun fragment
voorgelezen aan alle kinderen en aan deze vakkundige
jury: juf Wendy, meester Jaco en Marlon van Rijn. Marlon
is werkzaam voor bibliotheek AVV.
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vervolg: Finale voorleeswedstrijd

Deze kinderen deden mee aan de finale van de Voorleeswedstrijd:
- Nefeli uit groep 7a
- Mees uit groep 7b
- Elin uit groep 8a
- Donna uit groep 8b
Super knap gedaan alle vier!
Na een lang en spannend juryberaad verkoos de jury uiteindelijk Donna als winnares! Zij ontving de
oorkonde. Gefeliciteerd Donna!
Zij zal meedoen aan de regionale rondes die gehouden worden in Loenen a/d Vecht.
We wensen Donna veel succes!

Groepen 7 en 8 doen mee aan techniekwedstrijd
Als opmars naar de Techniek Driedaagse heeft TechNet Amstel & Venen een techniekwedstrijd
uitgeschreven. ‘Bouw een zelfbewegend vervoersmiddel’ luidt de opdracht.
Meer dan achttienhonderd leerlingen uit de hele regio zijn al weken met deze opdracht aan de slag.
Iedere klas heeft daarvoor een materialendoos gekregen met o.a. motortjes, batterijen en
elektriciteitskabeltjes.
De kinderen hebben innovatieve creaties gebouwd zoals een ‘vliegende boot’ en een ‘auto met
ballonaandrijving’.
Op 31 oktober kwam een heuse jury de voertuigen beoordelen.
De prijsuitreiking is tijdens de Open Avond op 7 november 2019 om 19.30 uur in de loods van de
Techniek Driedaagse aan de Oosterlandweg 45 in Mijdrecht.

3

De Pijlsnel
Herfst in groep 1/2C
Herfst is de leukste tijd van het jaar! We knutselen spinnen, spinnenwebben, egels, paddenstoelen
en uilen. Kastanjes, eikels en dennenappels worden verzameld. En niet te vergeten zingen we elke
dag de leuke kabouterliedjes in de klas.
In het park hebben we de grootste lol door de bladeren in de lucht te gooien en we genieten van
alle mooie herfstkleuren.
Van ons mag het nog heel lang herfst blijven!

Groepen 7 bezoeken Kasteel
Op vrijdag 18 oktober bezochten de groepen 7 Kasteel Loenersloot. De klassen werden ontvangen
door mensen in kostuum, zie foto’s.
Daarna kregen de kinderen een rondleiding en werden er verhalen verteld over de barones, de
laatste bewoonster van het kasteel.
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Puber in huis! Interactieve workshop
“Ja”, “nee”, “duh”, “boeit me niet”, “je ziet toch dat ik bezig ben”….. dit zijn voor veel ouders
herkenbare reacties, die dagelijks onderdeel zijn van de communicatie tussen ouder en puber. En
dan hebben we het nog niet eens over de momenten dat je al helemaal geen contact kunt krijgen als
je puber weer eens helemaal vastgeplakt zit aan zijn I-pad of I-phone. Kortom, hoe kun je nu als
ouder in contact komen met je puberende kind?
Komt u dit bekend voor? Woensdagavond 13 november organiseert Ouders Lokaal gratis een
interactie workshop. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de flyer in de bijlage.

Boekenmarkt
Donderdagavond 10 oktober was de school in rep en roer. Papa’s, mama’s, broertjes, zusjes, opa’s
en oma’s kwamen naar school om alle werkjes en schriften van de kinderen te bekijken.
Ook kochten veel kinderen nieuwe boeken bij de stand van de Readshop.
Lekker rondneuzen tussen de tweedehandsboeken blijft natuurlijk ook heerlijk! Er zijn veel
tweedehandsboeken verkocht en van die opbrengst worden nieuwe kinderboeken aangeschaft.
Tussen dit alles door waren de kinderen ook nog druk met een speurtocht door de school.
Konden de kinderen alle vervoermiddelen vinden die in de school verstopt waren?
Deze winnaars werden tijdens de afsluiting op vrijdagochtend in het zonnetje gezet met een groot
applaus en een klein cadeautje:
- Nina uit groep 3a
- Luc uit groep 4a
- Roan uit groep 6a
Wauw! Goed gedaan hoor!

Nieuwe leerlingen
Amy, groep 1a
Nim, groep 1b
Semir, groep 1b
Dex, groep 1c
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
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