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Deze data kunt u alvast noteren:
18-12
04-01
22-01
29-01

Start kerstvakantie om 15.00u
Weer naar school
Groep 1/2 lesvrij
Eerste rapport groep 1 t/m 8

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.

Verandering schooltijden
Vanaf 4 januari 2021 zullen de schooltijden van onze school definitief veranderen, zoals u al in de
mails van de directie heeft kunnen lezen. Alle kinderen van de groepen 1 t/m 8 zullen dan
onderstaand rooster hebben:
Maandag
8.30 - 14.15 uur
Dinsdag
8.30 - 14.15 uur
Woensdag
8.30 - 12.30 uur
Donderdag
8.30 - 14.15 uur
Vrijdag
8.30 - 14.15 uur
De kleuters houden nog wel hun kleutervrije vrijdagen van dit schooljaar.
Het invullen van de pauzes van de leerkrachten wordt momenteel onderzocht. U ontvangt daar later
nog bericht over.
Op 18 december zal de laatste dag zijn dat SOP de overblijf bij ons op school zal verzorgen. We
willen Irene, Astrid en alle overblijfmedewerkers heel erg bedanken voor hun jarenlange inzet!

MR
De afgelopen periode is de MR vooral bezig geweest met de plannen rond de tussenschoolse
opvang. De directie had een voorstel gemaakt aan de hand van de resultaten van de enquête. Het
voorstel bestond uit het invoeren van een continurooster vanaf 1 januari op OBS de Pijlstaart. Dit
betekent maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8:30 - 14:15 uur en woensdag van 8:30 12:30 uur. Dit voorstel werd gepresenteerd aan de MR. Als MR hebben wij hierop gereageerd. Dit
hebben we gedaan op basis van de volgende punten:
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De SOP heeft aangegeven zich per 1 januari 2021 op te heffen, waardoor de huidige vorm
van tussenschoolse opvang voor de Pijlstaart vervalt;
Het continueren van de huidige vorm van tussenschoolse opvang 15 tot 18 overblijfkrachten
vereist en een uitvraag bij andere partijen én bij ouders heeft niet geresulteerd in een
professioneel alternatief voor de SOP;
Sinds de zomervakantie springen de leerkrachten in hun pauzes bij om de huidige vorm in
de lucht te houden ten koste van hun eigen pauzes;
Het is onwenselijk en onhaalbaar om de leerkrachten nog een veel langere periode in te
blijven zetten om de huidige vorm te continueren;
Ouders een lichte én leerkrachten een grote voorkeur uitgesproken voor het invoeren van
het continurooster t.o.v. het 5 gelijke dagen model;
Ouders én leerkrachten hebben aangegeven dat invoering per 1.1.2021 de voorkeur heeft;
Het continurooster voldoet aan de urenverplichting die basisscholen hebben.

De MR heeft ingestemd met de invoering van het voorgestelde continurooster per 1.1.2021. Dit
doen wij op basis van het aan ons voorgelegde plan, de noodzaak om tot een alternatief te komen,
de enquêteresultaten, maar ook de achterliggende informatie over het belang van een professionele
oplossing die rust brengt in het leerklimaat van de leerlingen. De overblijf was al langer niet op alle
facetten op orde in de huidige vorm.
De MR zal de komende periode nog steeds betrokken zijn bij de wijzingen die samengaan met dit
besluit, zoals de exacte invulling van de pauzes.
Op donderdag 10 december vindt de volgende vergadering van de MR plaats. In deze vergadering
staan o.a. de stand van zaken van de huisvesting, de begroting van 2021 en het formatieoverzicht op
de agenda. We horen het altijd graag als er ideeën leven bij de ouders en leerkrachten die we
kunnen meenemen in ons overleg met de directie. Deze kunt u mailen naar het volgende
emailadres: mr@obs-depijlstaart.nl.

Sinterklaas
Ook dit jaar zal Sinterklaas een bezoek brengen aan onze school, dus vieren wij op donderdag 3
december het Sinterklaasfeest. Alle kinderen worden om 8.30 uur in de klas
verwacht. De Sint komt dit jaar rond 08.30 uur aan en we zullen de aankomst via
een live stream volgen. De onderbouwgroepen zullen een bezoek aan Sinterklaas
brengen in de aula. Onder leiding van Jaco zal de Sinterklaasband, bestaande uit
leerlingen van groep 5,6,7,8, voor Sinterklaas gaan optreden met het nummer “De
Pieten Sinterklaas Move”.
Helaas is het dit jaar niet mogelijk om de aankomst buiten te volgen en er is ook geen ruimte voor
ouders in de aula. Als u de Sint en zijn pieten tegenkomt, houd dan zo veel mogelijk afstand en blijf
niet te lang kijken. De Sint en zijn pieten willen graag voldoende afstand houden tot volwassenen.
Let op: we hebben deze dag een continurooster. Alle kinderen van groep 1 tot en met 8 zijn om
14.00 uur uit. Geeft u uw kind een tussendoortje, een lunchpakket en 2x drinken mee?
U ontvangt ook nog een brief hierover.

Kerstontbijt
Wegens de huidige coronamaatregelen zal er dit jaar geen traditioneel kerstdiner gehouden worden.
In plaats daarvan komt er een kerstontbijt wat plaats zal vinden op vrijdagochtend 18 december.
U wordt daar later nog over geïnformeerd per mail.
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Schoenzetten
Alle kinderen mochten op school hun schoen zetten. Iedereen heeft uit volle borst gezongen. De
Sint heeft het zeker gehoord, want de volgende dag zat er een heerlijke chocolade Sinterklaas in de
schoenen.

Mondriaan in groep 6B
Aan het begin van de 20e eeuw begon
kunstschilder Piet Mondriaan met het
schilderen van felle kleuren en strakke
lijnen. Door het maken van de blauwe, gele
en rode rechthoeken wilde hij vorm laten
zien in zijn werk. Later gebruikte hij de
horizontale en verticale lijnen om de
rechthoeken te vormen en om contrast
(licht-donker) aan te brengen.
Om hiermee ervaring op te doen, hebben
de leerlingen van groep 6B een “Mondriaan
Piet” gemaakt. Ze hebben zelf alle
rechthoeken geknipt en hebben zij
geëxperimenteerd met het aanbrengen van
harmonie in hun kunstwerk. Zoals u kunt
zien het is
resultaat
een groot succes!
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Bingo!
Het bingospel is een activiteit van het Sinterklaasjournaal. De Sint had van tevoren in de groepen 1/2
bingokaarten verstopt. Nadat de kinderen de bingokaarten hadden gevonden hebben ze samen met
Sinterklaas het spel gespeeld, die online aanwezig was. Wat een feest!

Project van groep 6A
Nadat het blok van taal was afgelopen, zijn de kinderen van groep 6A druk bezig geweest met een
project. Hierbij moesten ze zelf in groepjes het voorblad van een krant maken. Eerst hebben ze in de
klas gekeken hoe het voorblad eruit zag. De kinderen mochten zelf de naam van de krant bedenken
en waarover hun eigen krant zou gaan. Zo is er gekozen voor de verkiezing tussen Trump en Biden,
ging er één over de Tweede Wereldoorlog en heeft ook een groepje een klassenkrant gemaakt. De
kinderen hebben zelf de artikelen geschreven. Natuurlijk hebben zij daarna ook hun eigen krant
gepresenteerd aan de klas. Ook twee leerlingen die thuis moesten blijven, konden via de Google
Meet alsnog meedoen (met zowel maken als de presentatie). De kinderen waren erg enthousiast en
er zijn mooie kranten gemaakt!
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Bewegend leren groepen 4
De kinderen van de groepen 4 hadden deze week een actieve manier om met spelling bezig te zijn.
Op het schoolplein moesten de kinderen met een maatje woorden vinden die horen bij de regel van
schroef. Die woorden schreven ze vervolgens op een blaadje en samen met het maatje moesten ze
controleren of het woord goed geschreven was.

Spacetime Layers
Op OBS De Pijlstaart gebruiken we digitale middelen om ons onderwijs te verrijken. Daarnaast
zetten we technologie in om kinderen voor te bereiden op deelname aan een technologische
samenleving. Dat doen we onder andere door nieuwe initiatieven in de school te verwelkomen.
Met dank aan Willem de Kock en Patrick Trentelman van Spacetime Layers hebben de kinderen
kennis gemaakt met sensoren, zintuigen, verkeerssituaties en het gebruik van de ontwikkelde layer
"Veilig naar school". De leerlingen kunnen zelf in de app van Spacetime layers en de door hen
ervaren verkeersonveilige situaties op de kaart aanduiden. Dit is een mooi voorbeeld van de wijze
waarop technologie kinderen kan betrekken bij het veiliger maken van hun omgeving.
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Plusklas
Vorige week was in de plusklas de opdracht om in groepjes samen een idee uit te werken om een
rauw ei te beschermen dat van een flinke hoogte naar beneden valt.
De belangrijkste eis was dat het ei heel beef. Maar er was een tweede eis, die de opdracht extra
uitdagend maakte: de eierbeschermer moest tegelijk ook zo licht mogelijk zijn.
Er lagen verschillende materialen klaar waarmee ze konden
werken, maar lang niet alle materialen waren even geschikt om te
gebruiken.
Bij deze opdracht gebruikten de kinderen alle manieren van
denken: analytisch, creatief en praktisch.
Alle groepjes gingen heel enthousiast aan het werk. Er werd van
alles bedacht en gemaakt.
Bij de bovenbouwgroep bleef er van de zes eieren één ei heel. Na
het bedenken van verklaringen voor het mislukken van hun
constructies, hebben ze verbeteringen bedacht.
Vandaag is de bovenbouwgroep, met alle kennis van vorige week,
opnieuw met deze opdracht aan de slag gegaan.
Nu lukte het vier groepjes om hun ei heel te houden. Ze hebben
met veel plezier aan deze opdracht gewerkt, maar er ook zeker
veel van geleerd.

Nieuwe leerlingen
Célie, groep 1a
Esmee, groep 1b
Loïs, groep 1c
Wij wensen Célie, Esmee en Loïs een fijne tijd toe op onze school!

SOP
Het e-mailadres van de Stichting Overblijf Pijlstaart is: overblijf-sop@obs-depijlstaart.nl
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