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Deze data kunt u alvast noteren:
10-04
13-04
27-04
15-05
21-05
22-05
29-05
29-05

Goede Vrijdag, paasvrij
Paasvrij
Start meivakantie t/m 5 mei
Groep 1/2 lesvrij
Hemelvaart, vrij
Vrij
Speelgoedochtend gr. 1/2
Start Pinkstervakantie om 15.00 uur t/m 5 juni.

Samen onderwijs verzorgen
Het zijn onzekere tijden. Misschien zijn er familieleden ziek of bent u bang om ziek te worden.
Ineens werkt u thuis en combineert u uw baan met het zorgen voor de kinderen. Kortom, alles is
veranderd. We weten daarnaast ook niet hoe lang de coronacrisis zal duren. Wat we nu wel weten is
dat we tot de meivakantie thuisonderwijs verzorgen en u een dubbele taak heeft. Dat kan soms
zwaar zijn. Ik weet uit ervaring hoe ingewikkeld het is om mijn baan uit te voeren en daarnaast de
gymles, muziekles, natuurles, rekenen, taal, en Engelse les van mijn kind te begeleiden. De Pijlstaart
wil jullie als ouders zo goed mogelijk ondersteunen zodat we samen het onderwijs voor de kinderen
kunnen waarborgen. Dit doen we door elke dag structuur aan te bieden. Als u in de ochtend Google
Classroom opent staat er dagelijks een gevarieerd lesprogramma klaar. We plannen ook wekelijks
live contactmomenten in om soms even gezellig bij te kletsen met de kinderen, maar ook om
bijvoorbeeld een rekenles te geven. We zien dat kinderen hier houvast aan hebben, de stof beter
verwerken (door een variatie aan leermiddelen) en enorm van genieten. Uiteraard is de kwaliteit van
het thuisonderwijs afhankelijk van jullie begeleiding als ouders. We begrijpen dat er veel op jullie
afkomt, maar de kinderen hebben in deze crisis soms net even wat extra aandacht nodig tijdens het
leren. Dit is echt een uniek moment; ouders en leerkrachten die samen het onderwijs van de
kinderen verzorgen. Ondanks de nare kant van deze crisis is deze samenwerking iets om als alle
ellende achter de rug is voort te zetten. Sterkte en gezondheid toegewenst!
Jaco van den Dool namens het team van OBS de Pijlstaart

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.
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Oproep inschrijving broertjes/zusjes
Nu het schooljaar al over de helft verstreken is, inventariseren wij graag welke aanmeldingen we
nog kunnen verwachten. Dit met het oog op groepsverdeling voor volgend schooljaar.
Heeft uw kind nog een jonger broertje of zusje en is nog niet aangemeld? Klik dan op onderstaande
link. Het formulier mag u ingevuld bij de directeur inleveren.
https://obs-depijlstaart.nl/wp-content/uploads/2019/09/Verzoek-tot-inschrijving-2019-2020.pdf

Digitaal thuisonderwijs
Inmiddels heeft het thuisonderwijs vorm gekregen en zijn alle kinderen dagelijks thuis aan het werk.
Wat knap dat alle kinderen de discipline kunnen
opbrengen om thuis aan het werk te gaan.
We zijn trots op jullie!
Ook vinden er steeds meer live-contactmomenten
met kinderen plaats via Google - Hangouts Meet.
Het is fijn elkaar toch eventjes te kunnen zien op
deze manier en met elkaar in contact te blijven.
Op de foto zie je de leerkrachten van de groepen
4, natuurlijk met 1,5 meter afstand, klaarzitten
voor een live verbinding via Google Hangouts
Meet. Op deze manier lukt het zelfs om
instructiemomenten te verzorgen.
De lege lokalen blijven gek om te zien, we missen
de kinderen in de school! En helaas gaan veel
leuke dingen niet door, zoals het geplande
schoolfeest en het schoolvoetbaltoernooi.

Enquête thuisonderwijs
Om ons digitale thuisonderwijs nog beter te kunnen ontwikkelen hebben we feedback gevraagd
door middel van een enquête aan een aantal ouders en ook aan alle kinderen.
Dit zijn de meest genoemde antwoorden door ouders:
-

“Super fijn dat het thuisonderwijs zo snel opgestart was! Geweldig dat de school zo snel die
schakeling heeft kunnen maken”.
“De welkomstberichten en filmpjes van de juffen en meesters worden heel erg gewaardeerd
door de kinderen”.
Enkele ouders geven aan dat het teveel werk is per dag, terwijl andere ouders het juist weer
te weinig taken vinden.
“Sommige programma’s werken niet altijd”.
Ouders gaven ook aan dat ze het fijn vonden dat de leerkrachten onder schooltijd goed
bereikbaar zijn, via de mail of chatberichten.

Graag willen we u meegeven dat het vooral belangrijk is de opgegeven taken voor de vakken
spelling, taal, rekenen, lezen en begrijpend lezen te maken. Mochten de andere opdrachten een keer
niet lukken, is dat geen probleem.
Tevens hebben wij aan alle leerlingen een enquête gestuurd, zodat zij aan konden geven wat ze van
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Vervolg: enquête thuisonderwijs

het thuisonderwijs vinden. De kinderen konden ook tips aan hun meester of juf geven.
De kinderen geven aan vooral de filmpjes van de meesters en juffen erg leuk te vinden. Daarnaast
vinden ze de afwisselende opdrachten en invulling van de lessen leuk, bijvoorbeeld een quiz of een
bewegingsmoment tussendoor.
Wat ze niet zo leuk vinden is dat bepaalde programma’s af en toe niet goed werken.
We hebben de kinderen de tip gegeven om dan eerst een ander werkje te gaan doen en het later
nog eens te proberen.
We zijn nu ruim drie weken onderweg en inmiddels weten we dat het nog langer gaat duren.
Met elkaar blijven we ons best doen om het thuisonderwijs zo goed mogelijk te laten verlopen en
vorm te geven.
De komende weken zullen we meer aan de slag gaan met live lesgeven en daarnaast zullen we vaker
contactmomenten hebben met leerlingen of in kleine groepjes via Google Meet.
Mocht het zo zijn dat u nog ergens tegenaan loopt, dan kunt u de leerkrachten altijd mailen onder
schooltijd. We proberen dan zo snel mogelijk te reageren!

Plusklas
In de plusklas hebben de leerlingen uit de groepen 3,4,5 en 6 een
proef gedaan met een postbode elastiek en twee knijpers. Ze
hebben het elastiek strak gespannen om de poten van een kruk
en er twee wasknijpers aan gehangen. Wat gebeurt er wanneer
één van de knijpers een tik krijgt? Daarna hebben ze gekeken wat
er gebeurt met meerdere knijpers, de knijpers zwaarder maken,
de spanning op het elastiek veranderen enzovoort. Er is met veel
enthousiasme gewerkt, van alles ontdekt en beredeneerd. Bij
deze opdracht werd er vooral een beroep gedaan op hun
analytisch en creatief denkvermogen.

Nieuwe podcast: De plusklas
Sommige kinderen hebben al op jonge leeftijd een ontwikkelingsvoorsprong op hun leeftijdgenoten.
Binnen het reguliere onderwijsprogramma hebben deze kinderen doorgaans niet genoeg uitdaging.
Jaco van den Dool gaat in gesprek met Debby van Beek over de wijze waarop de Pijlstaart kinderen
met een hoger dan gemiddeld cognitief niveau passend onderwijs aanbiedt. In deze podcast kunnen
jullie luisteren naar de visie van Debby op uitdagend onderwijs en het plezier van de kinderen die
hieraan deelnemen.

https://obs-depijlstaart.nl/podcasts/
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NK schoolskiën
Op zaterdag 7 maart hebben twee teams van de Pijlstaart
meegedaan aan het NK schoolskiën. Dante, Gina, Thom, Noah,
Noëlle, Thes, Valentijn en Elvie hebben voor onze school gestreden
in Zoetermeer. De wedstrijd bestond uit twee slalom runs waarvan
de drie beste tijden van het team meetelden voor de uiteindelijke
groepsscore.
Helaas is de finale niet behaald, maar wat hebben ze een plezier
gehad met elkaar op de latten!

Boomfeestdag groepen 7
De Nationale Boomfeestdag wordt jaarlijks gehouden op de derde woensdag in maart, dichtbij de
eerste dag van de lente. Het doel van de Boomfeestdag is om kinderen de functies en de waarde van
bomen in hun directe leefomgeving te laten inzien. De kinderen hebben de gemeentewerkers
geholpen bij het onderhoud van de bomen en het knotten van wilgen rondom de Bonkestekersweg
in Vinkeveen.
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Boerderijbezoek
Op 11 maart mocht groep 4a op bezoek bij Stal Bos in Mijdrecht.
Zij waren helaas de laatste groep die op excursie mocht gaan, daarna is alles stilgelegd door de
Coronacrisis.

Nieuwe leerlingen
Evy, groep 1a
Fedde, groep 1b
Mila, groep 1c
Livv, groep 1c
Malik, groep 1c
Ook al kunnen jullie nog niet echt naar school toe deze maand, we zien al erg uit naar jullie komst
als alles weer normaal is. Wij wensen deze leerlingen alvast een fijne tijd toe op onze school!
Tot die tijd kunnen jullie meedoen met de online activiteiten van de groep en kennismaken met de
juffen via de leuke filmpjes. Dagelijks staat er een gevarieerd programma klaar op Google
Classroom. Heeft u al eens ingelogd om een kijkje te nemen?

SOP
Het e-mailadres van de Stichting Overblijf Pijlstaart is: overblijf-sop@obs-depijlstaart.nl
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