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Deze data kunt u alvast noteren:
16-07
31-08

Start zomervakantie om 14.00 uur (dus niet om
15.00 uur zoals vermeld in de jaarkalender)
Weer naar school

School: aan leren bestede vrije tijd
Weten jullie dat het woord school afkomstig is van het Griekse woord ‘skola’? Dit betekent vrij
vertaald: aan leren bestede vrije tijd. In het oude Griekenland gingen (meestal rijke) kinderen heel
graag in hun vrije tijd naar school zodat ze de tijd konden nemen om nieuwe dingen te ontdekken.
Duizenden jaren later zie ik in Vinkeveen hetzelfde fenomeen. Kinderen hadden een lange tijd geen
toegang tot het reguliere onderwijs door Covid-19. Ze hebben in hun ‘vrije tijd’ weliswaar veel
nieuwe dingen ontdekt, maar de fysieke plek waar je met andere kinderen samen leert was
gesloten.
Een pandemie heeft ons laten zien hoe kostbaar school eigenlijk is. Het is een leergemeenschap
waar kinderen graag hun ‘vrije tijd’ besteden om zich te ontwikkelen. De Pijlsnel van deze maand
laat zien hoe wij na een tijd van onzekerheid door Covid-19 de draad weer hebben opgepakt met
musicaluitvoeringen, leren, spelen en zingen. We hopen het nieuwe jaar weer een school te zijn
waar kinderen zonder onderbreking naar toe kunnen. Maar eerst is het tijd voor vakantie!
Ik wens jullie namens het hele team een fijne zomer toe. Eind augustus hoop ik jullie allemaal weer
in gezondheid te mogen verwelkomen op school; de plek waar kinderen zich met plezier
ontwikkelen.

Jaco van den Dool
Directeur OBS De Pijlstaart

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.
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Gevonden voorwerpen
Aan het eind van ieder schooljaar zijn er behoorlijk wat gevonden voorwerpen.
Normaal gesproken stallen we deze voor u uit in de school. Dat gaat helaas nu niet.
Daarom stallen wij morgenmiddag alle gevonden voorwerpen uit op het grote schoolplein.
Mist u iets? Kom even een kijkje nemen.
Wat achterblijft zal afgevoerd worden.

Noodlokalen
Na overleg met de gemeente is er
besloten om de oude noodlokalen te
vervangen door gloednieuwe
noodlokalen. De gebouwen zullen voor
het tijdsbestek van één jaar geplaatst
worden. Dat is goed nieuws voor de
kinderen van groep 5 die daar les krijgen
en de leerkrachten die daar werken. Ze
zullen (hoogstwaarschijnlijk) deze zomer
nog geplaatst worden.

Evaluatie jaarplan 2019-2020 en nieuw plan 2020-2021
Deze heeft u gisteren per mail ontvangen. Voor de zekerheid sturen wij deze mail nog een keertje als
bijlage mee. Tevens vindt u hier de link: https://obs-depijlstaart.nl/onze-school/informatie/
Hieronder vindt u de onderwijsambities voor het komende schooljaar in beeld.
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Resultaten enquête thuisonderwijs
Afgelopen tijd hebben we een enquête afgenomen onder alle leerlingen en hebben wij ook ouders
gevraagd deze in te vullen. In totaal hebben 274 leerlingen de vragenlijst ingevuld en de ouders van
97 kinderen hebben de moeite genomen de enquête in te vullen. Bedankt voor uw input!
De resultaten van deze enquête vindt u in de bijlage.

Update schoolplein
Het gaat eindelijk gebeuren!
Eind augustus hopen we het plein te verfraaien met “Jollebollen” en een verkeersplein. Dankzij een
zeer succesvolle veiling (georganiseerd door de OR) aan het begin van het jaar kunnen we het
gerenoveerde plein nog speelvriendelijker maken.
De volgende stap is vergroening van het plein. Na de plaatsing van de bollen en de verkeerslijnen
komt het plein van groep 5 & 7 aan de beurt. Aan het begin van het schooljaar mogen de kinderen
van groep 5 & 7 meedenken over de renovatie van hun plein. Vanuit de veiling is daar nog
voldoende budget voor.

Afscheidscadeau groepen 8
Inmiddels heeft groep 8 afscheid genomen
van onze school.
Ook dit jaar is ons team verrast met een
mooi afscheidscadeau.
Het is een stoeptegel met daarop alle
namen van de kinderen die uitvliegen naar
de middelbare school.
Deze stoeptegel is tevens een mooie
herinnering aan dit bijzondere schooljaar.
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Afscheidsavond groepen 8
Vanwege de Corona maatregelen en de te houden afstand is de eindmusical dit schooljaar drie keer
opgevoerd.
Maar vrijdagavond was het wel extra spannend, want via een professionele livestream keken er
maar liefst meer dan honderd mensen thuis mee. Via de live verbinding konden toch opa’s, oma’s,
broertjes, zusjes, leerkrachten en andere familieleden meekijken.
Wij willen Perry Feenstra nogmaals hartelijk bedanken
voor het mogelijk maken van deze livestream!
Fantastisch!

Kamp groepen 8
Ondanks dat het traditionele kamp naar Texel niet kon doorgaan hebben de groepen 8 genoten van
een leuk alternatief kamp bij de Zeilschool in Vinkeveen.
Ook was er een disco-eindfeest en hebben zij een dag doorgebracht bij Poldersport De Kwakel.
Alle kinderen kwamen vrijdagmiddag moe, maar voldaan, weer thuis.
Graag bedanken we de ouders die betrokken zijn geweest bij het organiseren van dit alternatieve
programma.
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Vervolg: kamp groepen 8

Afscheid groepen 8
Voor de leerlingen van de groepen 8 zit hun basisschooltijd erop. Ze
hebben inmiddels afscheid genomen met het opvoeren van een
spetterende musical ‘De Diamantroof’.
Wij wensen Iris, Alexandros, Zeinab, Sem, Abel, Teun, Didier, Jip, Bloem,
Sky, Kyano, Elin, Fleur, Teun, Bram, Soufiane, Jack, Mik, Farisha, Fabienne,
Fay, Symen, Lars, Tisa, Tim, Sam, Mats, Indy, Jayden, Nunja, Rabab, Mirthe,
Bo, Milan, Lars, Milan, Sofie, Lenthe, Ruby, Firenze, Bente, Fleur, Dani,
Donna en Finn heel veel succes en plezier op de nieuwe school. Het ga jullie
goed!
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Muziek op de Pijlstaart
De afgelopen twee weken is Jaco langs alle klassen
gegaan met zijn piano onder de arm om muziekles te
geven. De kinderen weten nu alles over de doofheid
van Beethoven, dat mensen ooit pruiken droegen in
Mozarts tijd en waar de Blues vandaan komt. Naast
deze vogelvlucht langs alle belangrijke mijlpalen in de
muziekgeschiedenis hebben we liedjes gezongen met
de onderbouw en de Blues met de midden-en
bovenbouw gespeeld. De kinderen (en ik) hebben
ervan genoten!
De muziekinstrumenten zijn aangeschaft van de
bijdrage van de OR, opgehaald tijdens de Pijlstart.
Heel erg bedankt daarvoor!

Nieuwe leerlingen
Na de zomervakantie zullen de volgende leerlingen op onze school starten:
Groep 1a: Jet, Lisa, Elize, Max, Zenn en Rens
Groep 1b: Kai, Teun, Bo, Vico en Darine
Groep 1c: Lizzy, Nadine, Levi, Lucas en Mirthe
Groep 3a: Eva
Groep 3b: Nynke
Groep 4a: Noa en Levi
Groep 4b: Jessey en Lenn
Groep 6b: Adam en Valentijn
Groep 7a: Jena
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

Het team OBS de Pijlstaart wenst alle ouders en leerlingen een
fijne zomervakantie toe, geniet ervan!
Tot ziens op maandag 31 augustus.
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