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Deze data kunt u alvast noteren:  

03-11 
05-11 
20-11 
 
 
 
 

Voortgangsgesprekken groep 1 t/m 7 
Voortgangsgesprekken groep 1 t/m 7 
Groep 1/2 lesvrij 
 
 
 

Schoolfotograaf 12 en 13 oktober 
Zoals vermeld in de jaarplanner komt de schoolfotograaf op 12 oktober. Echter wegens 
ruimtegebrek op school, hebben we besloten dat de schoolfotograaf verspreid over twee dagen zal 
komen. In de bijlage vindt u het schema, zodat u kunt zien op welke dag uw kind aan de beurt is. 
Vanwege de coronamaatregelen vragen wij geen hulpouders dit jaar. Onder schooltijd worden 
alleen de broertjes en zusjes die al op school zitten gefotografeerd. Broertjes en zusjes die nog niet 
op school zitten, kunnen dit jaar helaas niet gefotografeerd worden. 
Let op: in verband met het schema van de schoolfotograaf wordt de gym van maandag verplaatst 
naar dinsdag. 
 
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.  
 
Oproep inschrijving broertjes/zusjes 
Als u nog een kind onder de 4 jaar heeft dat nog niet is aangemeld, verzoeken wij u dat zo snel 
mogelijk te doen. In verband met de planning is het voor ons belangrijk precies te weten hoeveel 
kleuters er dit schooljaar nog zullen instromen. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking. 
 
Sinterklaasfeest 2020 
Dit jaar vieren wij op de Pijlstaart het Sinterklaasfeest met roetveegpieten. Passend bij onze 
burgerschapsdoelen geven wij het feest een eigentijdse invulling. Ondanks de beperkende 
maatregelen (Covid-19) willen wij de viering met gepaste afstand door laten gaan. Meer informatie 
over de aankomst en het precieze programma krijgt u later van de Sintcommissie. 
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Weerbaarheid van het onderwijs 
Covid-19 slaat momenteel wild om zich heen. De Pijlstaart doet haar uiterste best om verspreiding 
te voorkomen en laat leerkrachten bij milde verkoudheidsklachten testen. De voorrangsregeling 
moest voorkomen dat leerkrachten te lang afwezig zouden zijn. De praktijk is weerbarstig. Soms zijn 
leerkrachten enkele dagen niet beschikbaar door de lange wachttijden. Dit is frustrerend voor de 
leerkrachten. Ze zitten doorgaans slechts met milde klachten thuis en willen graag lesgeven. We 
hebben daarom een noodscenario ontwikkeld om het onderwijs zoveel mogelijk door te laten gaan. 
Naar aanleiding van onze oproep om ook ouders te betrekken in het noodscenario hebben we heel 
veel reacties mogen ontvangen. Het is heel mooi om te zien dat zoveel ouders willen helpen om het 
onderwijs te continueren. Op deze manier maken we samen het onderwijs weerbaar tegen de crisis. 
 
Afbeelding noodscenario OBS De Pijlstaart 

 

 
Cito-uitslagen 
In week 40 en 41 zijn de CITO-toetsen Begrijpend Lezen, Rekenen en Spelling afgenomen. De 
kinderen die ziek waren of thuis moesten blijven vanwege Covid-19 klachten hebben nog tot aan de 
herfstvakantie de tijd om de toetsen in te halen. Wij willen nogmaals benadrukken dat het gaat om 
een evaluatiemoment en dat we deze toetsgegevens anders zullen interpreteren dan normaal 
gesproken. De toetsen worden analytisch bekeken. Leidende vragen daarbij zijn: 

● Waar staan de leerlingen nu? 
● Waar hebben ze nog moeite mee? 
● Wat lukt juist wel? 

De uitslagen van de Cito-toetsen worden minder absoluut geïnterpreteerd (dit is mijn kind en hier 
staat mijn kind t.o.v. leeftijdsgenoten). De meting van september geeft de leerkracht een beeld waar 
de groep zich bevindt. Hiermee wordt duidelijk waar op de verschillende vakgebieden nog hiaten 
liggen en eventuele ontwikkelpunten. Met deze gegevens en de cruciale doelen wordt het 
onderwijsaanbod vervolgens aangepast. 
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Na de herfstvakantie krijgt uw kind een uitdraai van het leerlingvolgsysteem met begeleidende brief 
mee naar huis. Hierop staan de resultaten van de gemaakte toetsen, zodat u deze alvast voor de 
voortgangsgesprekken kunt bekijken. 
 
Medezeggenschapsraad 2020/2021 
Met de start van een nieuw schooljaar brengen wij langs deze weg graag ook graag de 
werkzaamheden van de MR weer even bij iedereen onder de aandacht. De MR bestaat uit 3 
leerkrachten en 3 ouders, die de belangen van alle medewerkers, ouders en daarmee vooral ook de 
kinderen zo goed mogelijk wil behartigen. Wij denken graag mee met de school om een steeds beter 
en vooral veilig onderwijsklimaat te realiseren. Hiertoe overleggen wij met Jaco over het beleid op 
het gebied van personeel, financiën, kwaliteit,lesmethoden, veiligheid, maar ook over huisvesting, 
vakantieplanning en tal van andere belangrijke zaken rondom de school en de kinderen. Om een 
waardevolle gesprekspartner te kunnen zijn voor de directie en ieders mening zoveel mogelijk mee 
te kunnen nemen is het voor ons van belang dat je deze bij ons kenbaar maakt. Dat kan door te 
reageren via e-mail, een telefoontje, de MR box bij de schooldeur of door ons –op 1,5 meter – aan de 
jas te trekken. Onze rol kunnen we pas goed vervullen als wij jullie input krijgen! 
 
Ook dit schooljaar gaat de medezeggenschapsraad zich weer naar eer en geweten inzetten voor de 
school. Naast de jaarlijks terugkerende onderwerpen zoals jaarplan, begroting, personeelsformatie, 
vakantieplanning, ouderraad en schoolgids, weten we nu al dat in elk geval ook een aantal andere 
onderwerpen op onze agenda zal komen te staan: corona-impact, nieuwe invulling tussenschoolse 
opvang (de SOP stopt per januari) en de huisvesting. Mocht je als leerkracht of ouder belangrijke 
thema’s signaleren, dan horen we die natuurlijk graag zodat we deze in kunnen brengen in ons 
overleg met Jaco. 
 
Komend schooljaar kennen wij een nieuwe samenstelling van de MR. Wij bedanken deze maand Jan 
Pieter Braam, Brigitte van Kooten, Shanna Klijn en Miriam van der Linden voor hun tomeloze inzet. 
Ook Marleen Visschers voor het maken van alle notulen de afgelopen jaren. De samenstelling voor 
de MR 2020/2021 is als volgt: 
 
Afroditi Panagodimou (ouder) 
 
Sidney Rouwenhorst (ouder) 
 
Sonja Mons (ouder) 
 
Linda Fokker (leerkracht) 
 
Rianne Scholt (leerkracht) 
 
Jasmijn Valkenburg (leerkracht) 
 
Notulen: Suzanne Vlak 
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Oproep deelname onderzoek leerlingen groepen 8 
De Pijlstaart doet sinds 2019 mee aan een onderzoek naar de overgang van leerlingen van de 
basisschool naar het voortgezet onderwijs. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de Universiteit 
Utrecht (UU). Voor dit onderzoek vragen we alle leerlingen uit groep 8 en hun ouders om mee te 
doen. Het onderzoek begint in groep 8 en volgt de leerlingen tot en met de brugklas. Met het 
onderzoek probeert de UU zoveel mogelijk aspecten van de ontwikkeling van uw kind mee te 
nemen. Ze kijken bijvoorbeeld naar het welbevinden van uw kind op school en naar de omgang met 
leeftijdsgenoten en ouders gedurende de overgangsperiode. In dit informatiefilmpje leggen ze meer 
uit over het onderzoek. Op de website van InTransition kunt u nog meer informatie vinden. We 
hopen dat u deze informatie wilt doornemen en wilt nadenken over deelname. 
 
Indien u vragen hebt, kunt u daarvoor contact opnemen met het INTRANSITION team via 
intransition@uu.nl. 
 
Deelname aan dit onderzoek is geheel vrijwillig. Als u en uw kind mee willen doen aan dit 
onderzoek, dan kunt u zich hier aanmelden. 
 
Namens de Universiteit Utrecht We hopen natuurlijk dat er zoveel mogelijk leerlingen en ouders 
mee gaan doen! 
 
 
Kinderboekenweek met het thema ‘EN TOEN?’ 

Tijdens de Kinderboekenweek 2020 gaan we terug 
in de tijd. Boeken brengen geschiedenis tot leven, 
waardoor de wereld van vroeger tastbaar wordt. 
Lees spannende verhalen over ridders, verplaats je 
in oorlogstijd of kom van alles te weten over de 
Oudheid. 

Je hebt geen tijdmachine nodig om andere tijden te 
ontdekken. Verken werelden uit het verleden door het lezen van boeken! 

Dit jaar organiseren we geen kinderboekenmarkt op school. De kinderen krijgen van ons een 
coupon. Bij de aanschaf van een kinderboek bij Boekhandel Mondria in Mijdrecht kan de coupon 
ingeleverd worden. Dit kan t/m de herfstvakantie. Van de opbrengst kunnen wij nieuwe leesboeken 
uitzoeken voor school.  

Pop-up tentoonstelling Tweede Wereldoorlog 
Op dinsdag 29 september zijn de groepen 7 naar een een pop-up 
tentoonstelling geweest. In deze tentoonstelling staat de Tweede 
Wereldoorlog centraal met de nadruk op Vinkeveen. De kinderen konden 
door middel van het getoonde materiaal zien hoe het leven in Vinkeveen 
was, gedurende deze moeilijke tijd. De kinderen waren er erg van onder de 
indruk! 
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Nieuwe leerlingen 
Groep 1a: Jan en Floor 
Groep 1b: Wessel 
Groep 1c: Sem 
Groep 4a: Iniyan 
Groep 7a: Aaryan en Sibgha 
Groep 7b: Chloë 
 
Wij wensen deze leerlingen een fijne tijd toe op onze school.  
 
 
Activiteiten Ouders Lokaal 
Ouders Lokaal organiseert in oktober weer leuke en inspirerende activiteiten. 
Hieronder vindt u de volgende activiteiten: 
 
Woensdagavond 30 september en 28 oktober: Opvoeden na Scheiding 
http://derondevenen.ouderslokaal.nl/event/praat-lokaal-opvoeden-na-scheiding-0 
Donderdagavond 8 oktober:  Zoom Workshop Bang in het Donker 
http://derondevenen.ouderslokaal.nl/event/zoom-workshop-bang-het-donker 
Woensdagavond 14 oktober: Workshop Positieve Psychologie 
http://derondevenen.ouderslokaal.nl/event/workshop-positieve-psychologie 
Maandagavond 26 oktober: Zoom Workshop Hooggevoelige Kinderen 
http://derondevenen.ouderslokaal.nl/event/zoom-workshop-hoog-gevoelige-kinderen 
Zaterdag 31 oktober: Halloween: Trick-or-Treat 
http://derondevenen.ouderslokaal.nl/event/halloween-trick-or-trea 
 
SOP 
Het e-mailadres van de Stichting Overblijf Pijlstaart is: overblijf-sop@obs-depijlstaart.nl 
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