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Deze data kunt u alvast noteren:

12-06
17-06
22-06

Groep 1/2 lesvrij
Studiedag, school gesloten
Studiedag groep 1/2, groep 1/2 vrij

Luizencontrole
U bent gewend dat er na iedere vakantie een luizencontrole plaatsvindt.
Gezien de maatregelen omtrent de Coronacrisis zal deze controle na de meivakantie n
 iet op school
plaatsvinden.
We verzoeken u dan ook vriendelijk uw eigen kind(eren) thuis te controleren op eventuele neten en/
of luizen.

Ziekmeldingen vanaf 11 mei
Ziekmeldingen graag ’s morgens vóór 8.30 uur telefonisch doorgeven (niet via de mail of app dan
komt de boodschap niet op tijd bij de leerkracht). Als de telefoon niet wordt opgenomen spreek
alstublieft het antwoordapparaat in, deze wordt altijd afgeluisterd.

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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De Pijlsnel
Paasontbijt 9 april
Enkele klassen organiseerden een digitaal Paasontbijt met
de eigen klas. Op de foto ziet u de leerkrachten van de
groepen 4:

Oproep leesboeken
Heeft u thuis nog leuke leesboeken die staan te verstoffen? School is altijd erg blij met leuke
leesboeken om de bibliotheek mee aan te vullen. Kunt u ons blij maken? Dan mag u de boeken in
een tas meegeven aan uw kind.

Digitaal werkbezoek minister Slob
Maandag 20 april kwam Minister Slob op virtueel werkbezoek.
De minister heeft een rondleiding door de school gekregen en ook heeft hij meegekeken met de
online lessen van groep 4 en 8.
Met een aantal kinderen van groep 8 heeft hij gesproken over het thuisonderwijs en de kinderen
mochten daarop ook vragen aan de minister stellen.
We vonden het ontzettend bijzonder om op deze manier de minister te laten zien hoe wij het online
onderwijs vormgeven!
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De Pijlsnel
Sportdag Woningsspelen 24 april
Hierbij een leuke impressie van de “Woningsspelen”
tijdens de noodopvang.
Wij hopen dat uw kind(eren) ook hebben genoten van de
online spellen voor deze dag!

Nieuwe leerlingen
Daisy, groep 1b
Thijs, groep 1a
Thijmen, groep 1b
Sunny Mae, groep 1a
Joanna, groep 1b
Guus, groep 1a
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