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Deze data kunt u alvast noteren:  

02-03 
20-03 
20-03 
 

Weer naar school 
Boomfeestdag groepen 7 
Groep 1/2 lesvrij 
 

 

De staking. Hoe nu verder? 
Donderdag 30 januari stonden we met een delegatie leerkrachten van de Pijlstaart op de Dam in 
Amsterdam. We hebben onze stem laten horen als onderdeel van een gigantisch koor van 
leerkrachten. De Dam stond vol en de demonstratie door 
het centrum van de stad was indrukwekkend. Nu is het 
wachten op Den Haag. Maar gaat er buiten (misschien) 
een nieuwe financiële injectie echt iets fundamenteel 
verlossends komen uit onze hofstad? Ik denk het eerlijk 
gezegd niet. Sterker nog, ik heb eigenlijk niet zoveel 
behoefte meer aan oplossingen vanuit Den Haag. Ik ben 
ervan  overtuigd dat wij als onderwijsprofessionals de 
oplossingen voor het lerarentekort zelf moeten gaan 
zoeken. Wij zijn immers de experts en staan elke dag voor 
de taak om goed onderwijs te verzorgen. Dat vraagt om 
moed. Het betekent namelijk dat scholen misschien niet 
meer kunnen voldoen aan maatschappelijke of politieke 
verlangens en duidelijke grenzen moeten gaan trekken; 
dit wel en dit niet. Misschien lijkt het erop dat de Pijlstaart momenteel nog maar weinig last heeft 
van het lerarentekort. Dat is schijn. We hadden bijvoorbeeld een aantal weken geleden drie zieke 
leerkrachten. U heeft hier niets van gemerkt, want we hebben als team alle zeilen bijgezet om de 
klassen op te vangen en het onderwijs door te laten gaan. Hulde aan het team! Hoe lang gaan we 
dat echter volhouden? Waar trekken we de grens? Wat als er over een aantal jaar dezelfde 
lerarentekorten komen als nu schrijnend zichtbaar is in Amsterdam? Wij zijn als team al aan de slag 
gegaan om deze vragen te beantwoorden. In de volgende fase hopen wij natuurlijk ook op jullie 
input en steun. Wat een spannende en innovatieve toekomst ligt er weggelegd voor het onderwijs.  

Jaco van den Dool 
Directeur OBS de Pijlstaart 
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De Pijlsnel 
 
 
Studiedag 20 februari 
Zoals reeds bekend is de school op donderdag 20 februari a.s. gesloten wegens een studiedag.  
 
 
Letterfeest in groep 3 
Na het afronden van kern 6 van Veilig Leren Lezen 
is het feest in groep 3a en 3b. De kinderen hebben 
nu alle letters aangeboden gekregen en krijgen 
daarom hun letterdiploma. Een feestelijk moment 
en daar wordt uiteraard bij stil gestaan; het is een 
feestje in de klas en daar horen letterkoekjes en 
het spel ‘letterbingo’ bij! 
 
 
 
 
 
Nationale Voorleesdagen geopend door Anouk Hoogendijk 
Op 22 januari zijn de Nationale Voorleesdagen landelijk 
van start gegaan. Het doel van deze campagne is 
voorlezen aan kinderen te stimuleren. 
Het verhaal Moppereend, geschreven door Joyce Dunbar, 
is gekozen tot prentenboek van het jaar. 
De komende dagen zijn er veel leesactiviteiten in de 
klassen en is er een heuse voorleestent in de aula 
gebouwd. 
 
Tijdens de opening van deze Voorleesdagen in de aula las 
gast Anouk Hoogendijk dit prentenboek aan de 
onderbouw voor. 
Aan de middenbouw las zij een stukje uit het boek 
Juffrouw Pots voor en de bovenbouw las zij voor uit 
Briefgeheim. 
Anouk Hoogendijk speelde jarenlang voor Ajax, Arsenal en was zij 
één van de Oranje Leeuwinnen. 
Veel kinderen kennen Anouk van haar deelname aan de 
televisieprogramma's ‘Expeditie Robinson’ en ‘Dancing with the 
stars’. 
De kinderen hadden dan ook veel vragen voor Anouk en hingen aan 
haar lippen. 
Natuurlijk mochten alle kinderen na afloop met haar op de foto en 
scoorden ze een handtekening!  
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De Pijlsnel 
Namens de Ouderraad 
Na een zeer geslaagde Nieuwjaarsborrel zijn wij alweer klaar voor het volgende evenement. 
Op vrijdag 20 maart verzorgen wij een schoolfeest voor alle leerlingen. 
Bij alle klassen hangen aanplakbiljetten met de benodigde informatie. 
 
Wist u dat de leden van de OR elke maandagochtend van 08.30 tot 09.00 in de aula aanwezig zijn?? 
Kom gerust langs met vragen, ideeën  en of opmerkingen. 
 
 
Schaakles 

 
Op vrijdag worden er weer schaaklessen verzorgd 
door Kees Kentrop en Jan de Boer van 
schaakvereniging "Denk en Zet". 
Er wordt in twee groepen gewerkt; een beginners- 
en gevorderden groep. 
Aan het eind van iedere bijeenkomst worden er 
wedstrijdjes gespeeld.  
Wat een stilte: er wordt diep nagedacht over de 
volgende slimme zet! 
 
 
 
 
 

 
Bewegend leren 
Onderzoek toont aan: je leert beter wanneer je erbij 
beweegt! Bewegen is dus onmisbaar in ons onderwijs. 
De groepen 3 gingen naar buiten om aan de slag te 
gaan met letters en woorden maken. De leerkracht 
roept een letter en laat deze letter zien. Vervolgens 
schrijven de kinderen met stoepkrijt een woord op met 
die desbetreffende letter. Alle kinderen waren 
enthousiast bezig met het maken van woorden! 
 
 
 

 
Herdenking Holocaust 
Dinsdag 28 januari vond de herdenking plaats voor de slachtoffers van 
de Holocaust bij het Spoorhuis in Vinkeveen. Eerder ontving u hiervoor 
een uitnodiging. 
Een grote groep kinderen van onze school was aanwezig tijdens dit 
bijzondere moment. 
Ieder kind mocht een steen in de cirkel neerleggen bij het tijdelijke 
monument “Levenslicht”.  
Rabab uit groep 8a deed een voordracht. 
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De Pijlsnel 
 
 
Schoolvoetbal 
Binnenkort krijgen alle kinderen, die aan het schoolvoetbaltoernooi mee willen doen, een brief mee 
naar huis. Hierin staat wanneer het schoolvoetbal plaatsvindt voor de verschillende  groepen.  
Door het strookje onderaan de brief in te vullen en bij de leerkracht van uw kind in te leveren, kan 
uw kind zich voor het schoolvoetbaltoernooi opgeven. 
Elk jaar weer zijn er kinderen, die wel mee willen doen, maar zich niet opgeven. Omdat we voor 
begin februari de teams door moeten geven aan de organisatie, kunnen we daarna geen kinderen 
meer mee laten doen. 
Wilt u er daarom op toezien dat uw kind zich met een strookje opgeeft (dus niet mondeling) en dat u 
op de betreffende schoolvoetbaldag geen verjaardagspartijtje organiseert? 
Leiders van een team zijn onmisbaar. Zonder begeleidende ouders kan een team dus niet worden 
opgegeven. U mag natuurlijk ook met twee begeleiders een team leiden. 
 
Schiphol Experience groep 3a 
Donderdag 23 januari is groep 3a naar Schiphol Experience geweest. 
Deze excursie is georganiseerd door Annette, de moeder van Feline. Haar zus heeft deze excursie 
gewonnen bij de Postcode Loterij. Groep 3a heeft een rondrit met de bus over het Schiphol terrein 
gemaakt en naast uiteraard veel vliegtuigen hebben zij nog veel meer interessants mogen zien.  
Bijvoorbeeld de vele (ongebruikte) sneeuwschuivers, de rechtbank, de gevangenis, de oude 
verkeerstoren, de reparatieafdeling voor vliegtuigmotoren, de plaats waar de privé vliegtuigen staan, 
de “eerste” verkeerstoren ooit,  waarin nu een restaurant gevestigd is. 
Tijdens de busrit zagen de kinderen een informatieve film, waarin onder andere werd verteld 
hoeveel koffers er jaarlijks op Schiphol worden verwerkt.  
Na de busrit zijn we naar het Promenadedek geweest waar de kinderen in een oud Fokker vliegtuig 
konden kijken. 
Het was een geslaagde excursie! De kinderen hebben de 
tante van Feline bedankt met een kaart. 
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De Pijlsnel 
 
 
Nieuwe leerlingen 
Hidde, groep 1b 
 
Wij wensen Hidde 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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