De Pijlsnel
Nieuwsbrief nr. 10 - juni 2020

Belangrijke data:
01-06
08-06
12-06
17-06
22-06
26-06
03-07
16-07

Pinkstervakantie
Weer naar school
Groep 1/2 lesvrij
Studiedag, school gesloten
Studiedag groep 1/2, groep 1/2 lesvrij
Juffendag groep 1/2
Groep 1/2 lesvrij
Start zomervakantie om 15.00 uur

Luizencontrole
U bent gewend dat er na iedere vakantie een luizencontrole plaatsvindt.
Gezien de maatregelen omtrent de coronacrisis zal deze controle na de pinkstervakantie 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
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.

Update vanuit de MR
Huisvesting
Waar het over gaat:
Het voornemen van de Pijlstaart om een dependance te openen in het gebouw van VLC Vinkeveen is
het thema wat momenteel de gemoederen bezighoudt. Graag geven wij hier een update over dit
onderwerp.

Update:
Op een dergelijk onderwerp als huisvesting heeft de MR formeel pas een rol als er een plan ligt
waarvoor de directie een adviesaanvraag doet bij de MR. Ondanks dat een dergelijk plan nog niet op
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tafel ligt, stroomde de mailbox van de MR wel al vol met vragen van ouders over dit onderwerp.
Mede daarom hebben wij de huisvesting als hoofdpunt op de agenda van de MR-vergadering van 14
mei gezet. Naast Jaco en de bestuurder van Auro is daar ook een groep betrokken ouders als
toehoorder bij aangesloten. Als MR hebben we in deze vergadering getracht het proces en de
verantwoordelijkheden weer helder te krijgen, aangezien er veel onduidelijkheden waren. Wat is
besproken?
·
Er zijn kritische vragen gesteld of het VLC nu echt de enige optie is. De school heeft
aangegeven dat dit inderdaad zo is en de status quo niet meer houdbaar is. Ook is
toegezegd dat de directie de gemeente zal uitnodigen om aan geïnteresseerde ouders haar
standpunt zelf toe te lichten.
·
De tot dan toe door de MR ontvangen reacties van ouders zijn gebundeld en aan Jaco
voorgelegd. In de vergadering zijn deze op hoofdlijnen behandeld. Essentieel bij het
concretiseren van de plannen is om aan te geven hoe alle geuite zorgen op inhoud en
proces kunnen worden weggenomen. De MR heeft Jaco geadviseerd om als Pijlstaart de
leiding te nemen en hiertoe de plannen samen met werkgroep(en) van ouders en
leerkrachten uit te werken. Tevens is verzocht de gemeente te betrekken bij het genereren
van oplossingen.
·
Daarnaast heeft Jaco een terugkoppeling gegeven van de rondleidingen op het VLC op 7, 8
en 9 mei.
We hebben Jaco vervolgens verzocht om op korte termijn in een vraag/antwoord lijst alle ouders te
informeren.

Communicatie:
Net als u heeft de MR verschillende stukken in de lokale krantjes zien verschijnen over de
huisvestingskwestie. Positief en negatief. Dergelijke media-aandacht lijkt ons niet de juiste weg en
straalt niet goed af op onze school. De MR heeft in de MR-vergadering nadrukkelijk alle betrokkenen
geadviseerd rechtstreeks het gesprek te voeren en met name gezamenlijk met de directie van de
Pijlstaart. De directie voert immers de regie en is de primaire gesprekspartner.
Procesafspraken:
Ook na de vergadering van 14 mei hield de MR het gevoel dat het proces niet beter ging lopen. Onze
belangrijkste zorgen hebben wij gedeeld met de directie:
1.

De MR denkt dat de eerste stap moet zijn dat er een verklaring vanuit de gemeente komt.
Gelijkluidend met communicatie vanuit de Pijlstaart dat verhuizing naar het VLC de enige
levensvatbare optie is. Zonder deze verklaring raakt het proces in een impasse en kan geen
enkele stap gezet worden op dit dossier. Hoe spijtig ook voor alle voorstanders.

2.

Vervolgens adviseert de MR de directie om gezamenlijk met ouders, leerkrachten en
gemeente een gedragen plan uit te werken. Dit kan met één of meer werkgroepen. In de
laatste MR-vergadering gaf een aantal ouders al aan hun kennis en ervaring te willen
inzetten hiervoor.

3.

Stap 2 dient – naar onze mening- plaats te vinden onder duidelijke projectleiding. Het is de
verantwoordelijkheid van Auro om hierin de regie te nemen en te faciliteren met als doel
dat alle betrokken samen gaan optrekken en zorgvuldigheid voorop staat.

4.

Pas als er een uitgewerkt en gedragen plan ligt kan de MR haar rol vervullen door het
behandelen van de adviesaanvraag. Het besluit wordt genomen door de school en
gemeente. We zullen dan ook niet eerder dan wanneer deze adviesaanvraag op tafel ligt
huisvesting agenderen.
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Natuurlijk worden we tussentijds graag geïnformeerd over het verloop van het proces, maar formeel
hebben wij tot die tijd geen enkele rol. Voor een goed verloop van het proces is het van belang dat
we ieders rol en verantwoordelijkheid zuiver houden.
Andere onderwerpen
Ook andere onderwerpen hebben de aandacht van de MR gevraagd. We hadden een adviesrol over
de wijze van de gedeeltelijke heropening van de school. Ook zetten wij de evaluatie van het
thuisonderwijs en de lessen die daaruit te leren zijn voor het digitaal onderwijs op de agenda. Een
ander belangrijk onderwerp is de aansturingsstructuur van de Pijlstaart, waarin wijzigingen worden
voorgesteld. Ook staan de begroting, het formatieplan, schoolgids, tussenschoolse opvang en enkele
andere onderwerpen nog op de agenda voor de komende maand.
Aankondiging verkiezingen
De MR bestaat uit 3 ouderleden en 3 leerkrachtleden. Per september gaan 2 leden ons verlaten en
zoeken wij een nieuwe leerkracht en een nieuwe ouder om ons te versterken. Interesse en wil je
meer weten, laat het ons dan weten. Indien er meer aanmeldingen zijn, worden er verkiezingen
georganiseerd. Aanmelden kan tot 15 juni 2020.
Voor vragen, ideeën, suggesties kun je altijd contact met ons opnemen via mail, telefonisch of de MR
brievenbus.
De volgende MR-vergadering vindt plaats op 18 juni. Huisvesting staat zoals hiervoor vermeld niet
op de agenda.
Wilt u ook op de hoogte blijven van wat er in de MR besproken wordt? U kunt de notulen van de
vergaderingen vinden op de website van school.

Heropening scholen 11 mei
Om de start van de school luister bij te zetten heeft Assurantiekantoor Van Wijngaarden uit
Vinkeveen ballonnen geplaatst om de kinderen welkom te
heten. Vanwege het onstuimige weer die dag waren ze helaas
binnen geplaatst.
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“Wasstraat”
Ook binnen onze school worden de Corona-voorschriften nageleefd.
Voordat de kinderen de klas ingaan desinfecteren zij hun handen. Op de foto’s ziet u de wasstraat
van de groepen 6:

Thema “Kriebelbeestjes” bij de kleuters
In groep 1 en 2 staat alles in het teken van het project ‘Willie Wurm’ van Kunst Centraal
De kinderen zijn buiten op zoek gegaan naar kriebelbeestjes.
In de klas hebben ze o.a. wormen gerold van klei.

4

De Pijlsnel
Post!
Na de heropening van de scholen is de helft van de klas aanwezig.
Het is niet leuk om zo lang je klasgenootjes te moeten missen.
Gelukkig hebben we daar iets op gevonden! In veel klassen stuurden de kinderen post naar elkaar.
Dat doen ze door middel van de geïmproviseerde ‘postvakjes’ op de deuren.
Ook de kinderen van groep 1/2C maken hier graag gebruik van. Zij sturen hun vriendje of
vriendinnetje een klein briefje of een mooie tekening. Elke keer is het weer spannend als je op
school komt….zou er iets in mijn ‘postvakje’ zitten?

Nieuwe leerlingen
Dante 6b
Ciro 3b
Wij wensen Dante en Ciro een fijne tijd toe bij ons op school!
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