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Deze data kunt u alvast noteren:  

week 
van 
10-02 
14-02 
19-02 
19-02 
19-02 
 
20-02 
 

 
 
Rapportgesprekken 
Groep 1/2  lesvrij 
Speelgoeddag groep 1/2  
Schriftjesochtend van 8.30 - 9.15 uur voor gr. 1-7 
Start voorjaarsvakantie om 12.30 uur  
(i.v.m. studiedag op 20 februari) 
Studiedag 1, school gesloten 
 
 
 
 

De Kerstboodschap  

‘Alles van waarde is weerloos’ 

Deze bekende gedichtregel van Lucebert 
(1924-1994) verwijst naar de kwetsbaarheid van 
alles wat werkelijk waardevol is. Je kunt het 
kwetsbare en kleine niet ‘pakken’ of vasthouden. Je 
kunt er echter wel door aangeraakt worden. Dat 
vraagt om aandachtig leven in het hier en nu. 
Kerst is daar een mooi moment voor. Aandachtig 
zijn en even stil staan.  

Ironisch genoeg prijkt de bovenstaande dichtregel 
van Lucebert op een Rotterdams verzekeringsgebouw. De beroemde regel zou eigenlijk op elke 
school moeten staan. Het meest waardevolle in onze samenleving zijn namelijk onze kinderen, niet 
onze verzekerde bezittingen lijkt me. Ondanks alle negatieve beeldvorming  over de staat van het 
onderwijs en de aanwezige crisis blijf ik hoopvol over de toekomst. Elke dag gebeurt er in ons 
schoolgebouw iets bijzonders tussen leerkrachten en leerlingen. De leerkrachten zijn intrinsiek 
gemotiveerd om iets aan te leren en leerlingen zijn op hun beurt zo loyaal dat ze ook iets willen 
leren. Deze combinatie is van waarde en daarmee tegelijkertijd weerloos. Alle leerkrachten zetten 
zich dag in dag uit in voor het waardevolle en weerloze. Ze hebben de verantwoordelijkheid op zich 
genomen om het weerloze weerbaar te maken. Een mooiere taak is er niet. Ik heb in mijn eerste 
jaar op de Pijlstaart gezien dat het team zich met veel toewijding inzet voor de kinderen. 

Nu is het tijd om het werk even neer te leggen en aandachtig stil te staan bij alles wat waardevol 
voor je is. Geniet ervan en laat de kinderen heelhuids weer terugkeren. Ze zijn immers waardevol. 

Fijne feestdagen, 

Jaco van den Dool namens het hele team 
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Schoolorkest tijdens Kerstviering 
Woensdagavond 18 december was het feest op school! De school was, zowel binnen als buiten, in 
kerstsfeer gebracht. De kinderen zagen er allemaal feestelijk uit en de meegenomen gerechten 
waren stuk voor stuk heerlijk. De ouders en kinderen werden verwelkomd en toegezongen door het 
“juffenkoor” bij het binnengaan van de school. 
Dit jaar was er ook een speciaal optreden van het Pijlstaartkoor- en orkest! 
Helaas is de aula niet groot genoeg voor alle kinderen èn ouders. Daarom sturen wij bij deze Pijlsnel 
een link, zodat u alsnog mee kunt genieten: https://youtu.be/c5m0ESRQI4o 
De Link is verborgen en 
kan alleen via dit 
document gevonden 
worden.  
 
Een speciaal woord van 
dank voor de hulpouders 
die ook dit jaar weer hun 
bijdrage geleverd 
hebben. Het was een 
gezellige avond! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 woensdag 8 
januari 2019. 
 
Staken 30 en 31 januari 
De algemene onderwijsbond heeft aangegeven op 30 en 31 januari het basis- en voortgezet 
onderwijs plat te leggen. Naar alle waarschijnlijkheid zullen er door het hele land stakingen 
plaatsvinden. De Pijlstaart heeft nog geen standpunt ingenomen en wacht de landelijke ontwikkeling 
nog even af. Uiteraard is het verstandig rekening te houden met een tweedaagse staking. Verdere 
informatie volgt in januari.  
 
Update vanuit de Medezeggenschapsraad (MR) 
De MR denkt mee over het beleid van de school in de breedste zin van het woord (onderwijs, 
personeel, financieel, kwaliteit, veiligheid, huisvesting, vakantieplanning enzovoorts). Waar we 
formeel iets over te zeggen hebben is in de wet vastgelegd, maar we laten ons ook graag voeden 
met jullie meningen, ideeën en verbeterpunten over wat jullie belangrijk vinden als ouder, 
leerkracht en voor de kinderen. Deze kun je ouderwets kwijt in de brievenbus bij de school, maar we 
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zijn ook bereikbaar via de mail (mr@obs-depijlstaart.nl) of gewoon door ons aan te spreken op het 
schoolplein. We nemen dit graag mee in onze gesprekken met Jaco!  
De Medezeggenschapsraad van de Pijlstaart bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten: Rianne 
Scholt, Brigitte van Kooten, Mirim van der Linden, Afroditi Bakker, Jan Pieter Braam en Sonja Mons.  
 
 
Gevonden voorwerpen 
Wellicht mist u een sleutel? 
De volgende sleuteltjes zijn gevonden en op te halen bij de directeur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Even voorstellen... 
Mijn naam is Michel Vaneman en ik sta sinds 23 september voor groep 7b. 
Voordat ik op De Pijlstaart kwam werken, ben ik ongeveer 35 jaar werkzaam 
geweest op verschillende scholen in Amsterdam Zuidoost en Amsterdam 
Noord. Groep 7b is een levendige groep met enthousiaste en lieve kinderen. 
Ook in het team van De Pijlstaart heb ik me vanaf de eerste dag heel 
welkom gevoeld dus ik hoop dat ik hier nog vele jaren mag blijven werken. 
Elke dag rijd ik met plezier vanuit mijn woonplaats Huizen naar Vinkeveen. 
 
 
 
 
 

Vuurwerkles groep 8 
Geschreven door Bente Voorbij en Didier Bosman groep 8b 
 
Wij hadden vorige week een vuurwerkles van de brandweer. En daarover gaan we vertellen. We 
hebben geleerd over de f en bijvoorbeeld f1 vuurwerk zijn ijsfonteintjes of sterretjes. Maar dan denk je 
van zo'n sterretje “dat is niet gevaarlijk”. Dat heb je fout, een sterretje is vuur op vlambaar ijzer en die 
vonkjes zijn metaal dat in je ogen kan komen. Dus doe altijd een veiligheidsbril op! Deze hebben we 
gekregen van de gastdocent. 
Het nieuwe jaar komt eraan, dat betekent vuurwerk!!! Maar er zijn ook regels voor vuurwerk. Deze 
regels zijn als volgt:  
Regel nummer 1: heb altijd een veiligheidsbril op. Dit is niet voor de lol, nee dit is voor de veiligheid 
van je ogen. Als je een normale bril heb die helpt niet want dat is geen veiligheidsglas en daardoor 
kan het versplinteren, of het sluit niet aan op je hoofd.  
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Regel nummer 2: gebruik altijd een aansteeklont, want met een gasbrander gaat de vlam over het 
hele lont en heb je in plaats van 15 sec 2 sec om weg te rennen.  
Regel nummer 3: draag nooit brandbare kleding en/of een capuchon.  
Regel nummer 4: als je als kind zijnde vuurwerk wil afsteken, doe dat dan met een ouder. 
Regel nummer 5: als je een lont heb gebruikt maak hem dan  uit met aarde en laat hem lekker buiten 
liggen.  
Regel nummer 6: lees altijd de gebruiksaanwijzing, want misschien staat erop of er een reserve lont 
op of iets anders.  
Regel nummer 7: als je al het vuurwerk afgestoken hebt, ruim het niet op, laat het lekker liggen en 
maak alleen de weg vrij. Ruim het de volgende ochtend op.  

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Groep 4a Kanjertraining 
De methode Kanjertraining zet veel opdrachten in ter bevordering van 
samenwerking en groepsvorming. Juf Shanna gaf haar kinderen de 
opdracht: “De hele klas moet op de gang komen te staan zonder de vloer 
te raken”.  De kinderen hadden wel een goed idee! Zij wilden hun kleren 
uitdoen om daar overheen te kunnen lopen :-)  

Gelukkig konden zij een 
alternatief bedenken en 
gebruikten zij uiteindelijk 
het meubilair, zie foto’s.  
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Vloggende Sint brengt bezoek 

Donderdag 5 december was het feest, want 
de Sint en zijn pieten brachten een bezoek 
aan de Pijlstaart. De Sint gaat wel erg met zijn 
tijd mee, want dit jaar vlogde hij zijn 
aankomst bij de school. In de klassen keken 
alle kinderen via het smartboard naar een 
livevlog op het schoolplein. Via de 
liveverbinding zagen zij meester Jaco, samen 
met de beroemde tante Til, de Sint 
verwelkomen. Maar waar waren alle pieten? 
De Sint vertelde dat ze verdwaald waren in de 
mist. Met hulp van de kinderen vonden de 
pieten gelukkig toch de weg naar school. 
In de aula kwamen de kinderen vervolgens bij elkaar om de Sint te begroeten en toe te zingen.  
Daarna vierden alle kinderen het feest in hun eigen klas. Wat waren er weer mooie suprises 
gemaakt! 
Ook zijn alle kinderen naar de gymzaal gegaan voor de pietengymles. Kunnen zij net zo goed als de 
pieten balanceren, turnen, schommelen in een schip en roetsjen van het dak? Er was zelfs een echte 
kabelbaan gemaakt om dit te testen! 
 
Foto’s Pietengymles: 
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Elektriciteit 
Het NME-centrum in Wilnis verzorgt leuke leskisten met materialen en doe-opdrachten. 
Het is groep 5b gelukt de lampjes te laten branden! 
 

 
 
Nieuwe leerlingen 
Bram, groep 1a 
Donny, groep 1a 
Finn, groep 1b 
Liam, groep 1b 
Naevius, 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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