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Deze data kunt u alvast noteren:  

16-07 
31-08 
02-09 

Zomervakantie start om 15.00 uur 
De school begint weer 
Luizencontrole 

Wijzigen leerlinggegevens doorgeven aan administratie 
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.  
 
Schoolreisje september 2020 
Ieder schooljaar starten we feestelijk en gaan we in de eerste schoolweken op schoolreis. 
Gezien de huidige beperkingen en onzekerheden hebben we, na overleg met betrokken instanties, 
besloten om het schoolreisje uit te stellen. We houden de ontwikkelingen rondom het Coronavirus 
in de gaten. Zodra we weten wanneer het schoolreis alsnog kan plaatsvinden informeren we u 
uiteraard. 
 
Weer samen naar school! 
Eindelijk mogen we weer met de hele klas naar school. 
De groepen zijn weer gezellig bij elkaar. 
Natuurlijk wordt er ook tijd vrijgemaakt om samen weer leuke dingen te doen, zoals spelen en 
knutselen met vriendjes en vriendinnetjes. 
Zoals in groep 3b; wat een blije foto's! 
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Rooster nieuwe schooljaar 
Vanaf 31 augustus zal het oude rooster weer hervat worden. De kinderen krijgen dan van 8.30 tot                                 
15.00 uur les met uitzondering van woensdag (tot 12.30 uur).  
SOP zal de tussenschoolse opvang weer oppakken. In overleg met SOP is besloten dat zij de opvang                                 
tot het einde van het kalenderjaar doen. De school zoekt voor het jaar 2021 nog naar een nieuwe                                   
opvang-partner. Uiteraard zullen wij de eventuele oplossing vroegtijdig met jullie als ouders                       
bespreken.  
 
 
Kamp groep 8 
Groep 8 gaat onze school verlaten en is klaar om uit te vliegen! 
Dit jaar helaas niet met z’n allen in de bus naar Texel, slapen op een slaapzaal en uitstapjes naar 
Ecomare en de garnalenboot. 
Gelukkig kon er een alternatief programma gemaakt worden; een leuke dag bij de Zeilschool, een 
schoolfeest en een dag Poldersporten. 
 
Ook dit jaar zwaaide de hele school groep 8 uit! 
 

 
 
Voorbereiding musical 
Op 8 juni ging de school weer volledig open en startten de beide groepen 8 meteen volop met het 
oefenen van de afscheidsmusical. Natuurlijk ontbreken dit jaar de mooie decordoeken niet. Iedere 
dag werken de kinderen hier hard aan! Ze maken eerst zelf een ontwerp, schetsen dit vervolgens op 
het doek en daarna kleuren zij de afbeeldingen in, zie foto: 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

2 



 
 

 

De Pijlsnel 
 

Musical groep 8 
Geschreven door: Elin van Dijken en Fabienne Janus  
 
In groep 8 moeten we de musical doen. Die van ons heet de Diamantroof. Dit was best lastig om te 
oefenen, vanwege Corona. Dit kwam vooral doordat we niet mochten zingen en we niet bij elkaar 
waren in het begin. We begonnen met de musical oefenen via Google Meet met de juffen. De ene 
helft was op school en de andere helft was thuis. De kinderen die op school zaten zagen de kinderen 
die thuis zaten via het grote Digibord. We lazen om de beurt onze zinnen voor. Maar makkelijk was 
het niet, want de kwaliteit is namelijk niet het beste, ook hoorde je het geluid niet zo goed. 
Uiteindelijk mochten we weer allemaal naar school. Veel kinderen vonden het oefenen op school 
fijner. Al was het wel een beetje een chaos. Omdat je eigenlijk de hele tijd stil moest zijn als je niet 
aan de beurt was. Uiteindelijk gingen we oefenen in de teamkamer. Daar heb je meer ruimte dan in 
de klas. Nadat we met iedereen op school waren zijn we ook met de liedjes en de dansjes begonnen. 
Sommige kinderen hebben toen we online les hadden ook al de dansjes geoefend. Waardoor er al 
een paar kinderen waren die de dansjes al wisten. Juf Iris (gymjuf) heeft ons geholpen met het 
oefenen van de dansjes. Twee weken voor de musical zijn we begonnen met het oefen op het 
podium. Dit was al een stuk makkelijker omdat we meer ruimte hadden. Ook zijn we toen begonnen 
met alle spullen te gebruiken. Het decor was toen ook al af. Want in de tussentijd zijn een paar 
kinderen begonnen met het schilderen van doeken. Die zijn inmiddels af. We hopen dat iedereen de 
tekst goed weet en dat we hem goed kunnen opvoeren. Het opvoeren gaat anders dan normaal. We 
voeren het namelijk drie keer op. Dat is alleen voor de ouders. Voor de oma’s en opa’s wordt een 
livestream uitgezonden op de laatste dag. Hierdoor voer je het wel op voor minder publiek. Dat is 
voor sommige kinderen fijner. De musical wordt dit jaar niet opgevoerd voor de kinderen van 
school, dat heeft te maken met Corona maatregelen. 
 
Nieuwe leerlingen 
Dante, groep 6b 
Ciro, groep 3b 
 
Wij wensen Dante en Ciro 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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