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Deze data kunt u alvast noteren:
02-03
25-03
01-04
08-04
09-04
10-04
13-04
15-04

16-04
17-04
22-04
24-04

Weer naar school
De Grote Rekendag
Schoolvoetbal jongens groep 7/8
Schoolvoetbal meisjes groep 7/8
Schoolvoetbal jongens groep 5/6
Paasontbijt
Paasvrij
Paasvrij
Cito-eindtoets groep 8
Schoolvoetbal jongens groep 3/4
Schoolvoetbal meisjes groep 3/4
Schoolvoetbal meisjes groep 5/6
Cito-eindtoets groep 8
Cito eindtoets groep 8
Reservedatum schoolvoetbal
Koningsdag/sportdag groep 1 t/m 8
Start meivakantie 15.00 uur t/m 5 mei

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 meivakantie op woensdag
4 maart 2020.

Sportdag/Koningsspelen
Zoals eerder in de jaarkalender is vermeld, zal onze sportdag/Koningsspelen op vrijdag 24 april zijn.
Voor de groepen 5 t/m 8 zal er op die dag een continurooster zijn tot 14.00 uur. De groepen 1 t/m 4
zullen gewoon om 12.00 uur uit zijn. Verdere informatie volgt binnenkort.

De Grote Rekendag
Woensdag 25 maart is het weer de landelijke Grote
Rekendag.
Vandaag gaan alle groepen alleen maar aan de slag
met rekenactiviteiten.
De grote vraag dit jaar is: Hoe maak je eigenlijk
getallen?
We hebben maar 10 cijfers: 0 t/m 9.
Maar daarmee kunnen we verder tellen dan het
aantal atomen in het heelal.
De leerlingen onderzoeken op hun eigen niveau wat
getallen zijn en wat je ermee kunt doen.
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Leerlinggegevens
Wilt u zo vriendelijk zijn wijzigingen in adres, e-mail, gezondheid en medicijngebruik van uw
kind(eren) altijd tijdig aan ons door te geven. U kunt dit mailen aan Laurette via
administratie@obs-depijlstaart.nl.
U bent zelf verantwoordelijk voor de aan ons verstrekte gegevens.

Gevonden voorwerpen
In het directiekantoor liggen diverse gevonden voorwerpen, waaronder sleutels (zie foto).

Les dode hoek groepen 8
Elke dag fietsen duizenden kinderen over straat. Waar ze ook naartoe gaan, onderweg komen ze
altijd verkeer tegen.
Ook onze groep-achters gaan straks de wijde wereld in en fietsen naar hun nieuwe middelbare
school. Op ludieke wijze kregen de leerlingen een les over ‘de dode hoek’ van bijvoorbeeld een
vrachtwagen. Zo leerden de kinderen een gave rap en speelden zij een quiz.

2

De Pijlsnel
Stembus in de kleuterklas
De kinderen van groep 1/ 2 hebben dit keer zelf een thema gekozen. Na een inventarisatie mochten
alle kinderen hun stem uitbrengen door een briefje in een doosje te stoppen.
Zo is er democratisch gekozen en leren de kinderen van groep 1/2a de komende tijd over het
ziekenhuis, is groep 1/2b in de ban van musea en groep 1/2c is omgetoverd tot een heuse pizzeria.

Foto van het stemmen:

Een echte ambulance op het schoolplein voor groep 1/2a:

Pizza bakken in groep 1/2c:
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Insecten tekenen groep 3
Insecten zitten overal, tussen het gras onder een stoeptegel en
soms ook in de keuken…
Maar hoe zien ze er eigenlijk uit? Kijken we wel goed? Wie heeft er
harige pootjes en wie kan er vliegen? Zijn ze glad of hebben ze
haartjes? En welke kleur hebben insecten eigenlijk?

Vanuit KunstCentraal bezocht
kunstenaar Mark van Praagh de
groepen 3 en 4.
Samen met de kinderen bekijkt
hij insecten en tekent hij ze
gedetailleerd na.
De kinderen mochten ook zelf
aan de slag met inkt en aquarel.

Filmavond groep 8
De groepen 8 kregen van Sinterklaas een wel heel bijzonder klassencadeau; een uitnodiging voor
een filmavond op school. Natuurlijk gezellig met z’n allen in een “onesie”!
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Handvaardigheid lokaal
Inmiddels is het
handvaardigheidlokaal
volop in gebruik!
Op de dinsdagen geeft
juf Hiu Jen lessen
beeldende vorming.
Iedere week een nieuwe
les met andere
materialen en doelen.
18 februari maakten alle
leerlingen een
fantasiedier met reliëf en
maakten zij daarvan
afdrukken met verf.

Nieuwe leerlingen
Siem, groep 1c
Gijs, groep 1a
Angelina, groep 1c
Lily, 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
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