De Pijlsnel
Nieuwsbrief nr. 4 - december 2019

Deze data kunt u alvast noteren:
06-01
08-01
17-01
31-01

Weer naar school
Schoonmaakochtend groep 1/2
Groep 1/2 lesvrij
Eerste rapport groep 1 t/m 8

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 kerstvakantie op w
 oensdag
8 januari 2019.

Nieuwe documenten
De schoolgids is opgefrist. De vernieuwde versie kunt u vanaf 2 december vinden op de website.
Ook vindt u op de website onder het kopje ‘informatie’ het nieuwe schoolplan. Hierin staan de
onderwijskundige ontwikkelingen en doelen beschreven voor de komende vier schooljaren.
Op de website staat ook een ‘schoolplan-light’ versie. Dit is een beknopte versie van het gehele
schoolplan.

Parkeren rondom de school
Namens de buurtbewoners willen we u vragen te parkeren op daarvoor bestemde plekken. De
buurtbewoners geven aan hinder te ondervinden doordat zij bijvoorbeeld geen gebruik meer
kunnen maken van hun eigen parkeerplek. De genummerde parkeerplaatsen
voor het appartementencomplex naast de school zijn uitsluitend bestemd voor
de bewoners. Bij het halen en brengen van uw kind vragen wij u met klem geen
gebruik te maken van deze plekken. Bedankt voor uw medewerking!

Even voorstellen...
Ik ben Nicky Verkaart, 24 jaar jong en woon in Aalsmeer. In mijn vrije tijd ben ik
graag zelf aan het sporten of geef ik training in de sportschool. Sinds een jaar
ben ik zelfstandig personal trainer bij Basic fit en begeleid ik klanten van jong tot
oud met het behalen van zijn of haar doelen. Wat ik heel leuk vind aan dit werk
is dat ik mensen kan inspireren en motiveren. Hier kan je niet vroeg genoeg mee
beginnen! Vandaar dat ik ook de keuze heb gemaakt om les te willen geven in
het onderwijs.
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Dit studiejaar loop ik mijn eindstage als gymmeester op OBS de Pijlstaart. Iedere maandag en
donderdag zal ik aanwezig zijn. Met veel plezier kijk ik uit naar een leerzaam studiejaar waarin ik mij
kan ontwikkelen als volwaardig docent. Ik zie het bewegingsonderwijs als een kans om kinderen
bewust te maken van een gezonde levensstijl. Ook is de gymles een mooie setting om bij te dragen
aan de sociale ontwikkeling, waar ik veel waarde aan hecht.
Spreek mij gerust aan als u me ziet en hopelijk tot gauw!

Babynieuws
24 oktober is juf Miriam bevallen van een gezonde
zoon met de naam Duuk.
Woensdagochtend 27 november kwam zij even op
school en konden de kinderen de kleine Duuk
bewonderen.
We wensen Miriam en haar vriend veel geluk en
gezondheid toe!

Perikelen in onderwijsland
Het zal jullie niet ontgaan zijn dat Amsterdamse scholen in de maand december een week de
deuren sluiten. Het nieuws raakt me persoonlijk aangezien mijn kind op een Amsterdamse school
zit. De scholen voeren actie vanwege het nijpende lerarentekort. Er staan inmiddels zo veel
onbevoegde leraren voor de klas dat het bestuur de noodklok luidt. De leraren, directies en het
bestuur gaan een week lang gezamenlijk zoeken naar oplossingen om de tekorten op te vangen.
Momenteel krijgen 5400 leerlingen in Amsterdam niet het onderwijs waar zij recht op hebben. Het
doet me oprecht verdriet dat juist deze kinderen, waarvan sommigen door taalachterstanden niet
goed mee kunnen komen, een week niet kunnen leren. Laten we hopen dat de scholen met
innovatieve oplossingen komen zodat ze met nieuwe vormen van onderwijs een inspiratiebron
kunnen zijn voor andere scholen. Zo niet, dan wordt de kansenongelijkheid alleen maar groter in
Nederland en zal er een scheiding ontstaan tussen kwalitatief onderwijs in de dorpen en
onvoldoende onderwijs in de steden.
Uiteraard wil ik in deze feestmaand niet afsluiten met een droevige boodschap. Door schaarste gaan
mensen doorgaans op zoek naar nieuwe oplossingen. Dat hebben we de hele geschiedenis door
gedaan. Ik ben ervan overtuigd dat we ook nu oplossingen gaan bedenken voor het lerarentekort.
Dat moeten we samen doen met ouders. We willen namelijk allemaal dat het onderwijs weer
topprioriteit wordt voor alle kinderen in Nederland! Denken jullie mee?

Jaco van den Dool
Directeur OBS de Pijlstaart
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“Stal” voor Ozosnel
In het Sinterklaasjournaal heeft Sinterklaas de opvolger van Amerigo voorgesteld, zijn nieuwe paard
Ozosnel. In school is een paardenstal voor Ozosnel gebouwd. Ozosnel is het beste paard van stal en
heeft al veel prijzen gewonnen. Zijn stal hangt vol met mooie rozetten.
Omdat Ozosnel op onze school heeft mogen logeren, heeft Paardenpiet een bedankbrief gestuurd
aan alle kinderen.

5 december
Ook dit jaar zal Sinterklaas een bezoek 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?

Coderen met lego

De leerkracht van groep 4b heeft een leuke ICT-les
gegeven zònder computers!
De kinderen zijn aan de slag gegaan met coderen
van het alfabet met behulp van legoblokjes.
Dit is één van de vele leuke lessen van
codekinderen.nl
Deze lessen sluiten aan bij een van de ambities van
de Pijlstaart: het ontwikkelen van digitale
vaardigheden.
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Voorbereiding schoolorkest Kerstfeest

Onder leiding van de vakdocente oefent het
schoolorkest voor het optreden tijdens het
Kerstfeest.
Ook is er een koor samengesteld met leerkrachten
en kinderen onder leiding van Jaco.
In de volgende Pijlsnel zullen we hier iets van laten
zien.

Kerstfeest
Op woensdagavond 18 december is het weer tijd voor het jaarlijkse kerstfeest! De kinderen worden
om 17.45 uur in feestelijke kleding op school verwacht.
Ook zal er dit jaar een optreden zijn voor alle kinderen in de aula. Zij gaan kijken en luisteren naar
ons schoolorkest. Ook zal er gezongen worden.
De groepsleerkracht zal te zijner tijd samen met de kinderen een feestelijk menu samenstellen.
Op iedere klassendeur hangt dan een kerstboom met kerstballen. U kunt daar een gerecht uitkiezen
door uw naam in te vullen. Wanneer de kinderen om 17.45 uur in de klas komen mogen zij hun
gerecht neerzetten bij het buffet.

Voor ouders
Terwijl uw kind binnen aan het genieten is van het kerstdiner, is er een gezellig samenzijn voor
ouders in de tent op het schoolplein. Tegen een kleine vergoeding zijn er drankjes en hapjes
verkrijgbaar; het is daarom handig om kleingeld mee te nemen.
Deze kerstborrel wordt verzorgd door de OR.
Om 19.15 uur kunt u uw kind weer uit de klas ophalen.
“Foute” Kersttruiendag
Vrijdag 20 december mag iedereen in zijn of haar “foute”
Kersttrui naar school komen. Zo luiden we de vakantie
gezellig en knus met elkaar in!
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Braakballen uitpluizen
De groepen 8 hebben onderzocht wat uilen eten door de braakballen uit te pluizen.
Het NME- centrum verzorgt jaarlijks deze les en is iedere keer weer een groot succes!
Wat een mooie vondsten, er zijn zelfs schedeltjes van muizen gevonden:

Kampioen schoolvolleybal
Dit team uit groep 4a is kampioen geworden bij het schoolvolleybaltoernooi!
Gefeliciteerd toppers!

Nieuwe leerlingen
Jayden, groep 8b
Destyn, groep 6b
Jop, groep 1a
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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