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Deze data kunt u alvast noteren:
03-12
04-12
16-12
18-12
18-12

Sinterklaasviering (continurooster tot 14.00u alle
groepen)
Groep 1/2 lesvrij
Kerstdiner of alternatief (ligt aan de
coronamaatregelen die dan gelden)
Speelgoedochtend groep 1/2 en 3
Start kerstvakantie om 15.00 uur

Luizencontrole
Gezien de maatregelen omtrent de coronacrisis verzoeken wij u uw eigen kind(eren) thuis te
controleren op eventuele neten en/ of luizen.

Nieuwe beslisboom
Er is weer een nieuwe beslisboom gekomen. Deze kunt u gebruiken om te kijken of uw kind(eren)
wel of niet naar school mogen. Het is de versie van 14 oktober.
U kunt deze vinden door hem bij de volgende site te downloaden:
https://www.boink.info/beslisboom

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.

Hoera Suze en Liv zijn geboren
Na 35 weken zwangerschap is de prachtige tweeling
van juf Marleen en haar partner Henk-Jan geboren.
Suze op 10 augustus om 23.48 uur en Liv op 11
augustus om 00.29 uur. Wij wensen Marleen en
Henk-Jan heel veel geluk met hun lieve dochters.
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Herstel & voorbereiding feestmaand
Net voor de herfstvakantie is Jaco van den Dool positief getest op Covid-19. Na de verplichte
quarantaine is hij inmiddels volledig hersteld en weer aan het werk. Jaco bedankt alle ouders en
kinderen voor de lieve berichten en beterschapswensen.
Deze maand starten we weer met de voorbereidingen voor de feestmaand december. De komende
maand start Jaco weer met een schoolorkest (groep 5-8). Heel veel kinderen hebben zich opgegeven
om voor Sinterklaas op te treden. Ondanks de beperkende maatregelen zullen wij een creatieve
manier bedenken om jullie als ouders te betrekken bij het optreden.

Medezeggenschapsraad (MR)
Inmiddels heeft de MR sinds de start van het nieuwe schooljaar twee vergaderingen gehad.
Van elke vergadering worden notulen gemaakt, deze kunt u vinden op de website. De eerste
vergadering hebben we naast de voortgang met betrekking tot onder andere corona, huisvesting en
andere onderwerpen, ook de MR-planning voor dit schooljaar vastgesteld. Deze zullen we
binnenkort ook op de website plaatsen. Daarnaast hebben we vooral gesproken over de nieuwe
invulling van de tussenschoolse opvang. Een onderwerp dat in onze ogen een zorgvuldige
afstemming met alle betrokkenen vraagt.
Zoals jullie al door Jaco en Sigrid zijn geïnformeerd is er de afgelopen periode naar
oplossingsmogelijkheden gezocht voor een nieuw en toekomstbestendig schoolrooster. SOP zal per
1 januari stoppen. De verschillende haalbare opties zijn door de directie door middel van een
enquête bij alle ouders en leerkrachten uitgevraagd. Wij hebben inmiddels begrepen dat er door
veel ouders en leerkrachten is gereageerd, waar we erg blij mee zijn. Ook hebben wij als MR een
aantal mails en reacties ontvangen met zorgen en tips. Deze hebben wij allemaal besproken en
nemen wij mee in onze afwegingen als MR.
Afgelopen donderdag heeft de directie de resultaten van de enquête aan ons gepresenteerd en
hebben wij besproken wat deze uitslag kan betekenen. De resultaten zullen allereerst komende
week door de directie worden gedeeld met alle ouders. Op basis van de uitslag zal de directie een
concreet voorstel maken en ter instemming voorleggen aan de MR. Als MR zullen wij hierop zo snel
mogelijk reageren zodat iedereen zich zo snel mogelijk kan voorbereiden op de nieuwe situatie.
Om zo goed mogelijk alle belangen te behartigen, is het belangrijk om ieders mening zoveel
mogelijk mee te kunnen nemen. Het is voor ons van belang dat u 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 uw input krijgen!

Voorleeskampioen!
Nefeli en Juna uit groep 8 en Noah en Benthe uit groep 7 deden mee aan de voorleeswedstrijd. De
deelnemers zijn door hun klasgenoten genomineerd om deel te nemen aan de voorleeswedstrijd.
Dit jaar konden helaas de ouders van deze kinderen niet aanwezig zijn, maar gelukkig waren zij er
via een Google Meet verbinding toch bij. Alle deelnemers hebben heel erg goed voorgelezen. Ze
werden beoordeeld op bijvoorbeeld emotie, tempowisselingen en verstaanbaarheid. Noah kon het
aanwezige publiek het beste vermaken, heeft de
emotie van het verhaal goed overgebracht en was
goed en las met de juiste tempowisselingen voor.
Van harte gefeliciteerd Noah! Hij zal de Pijlstaart
vertegenwoordigen op de Regionale
Voorleeswedstrijd.

Benthe, Juna, Nefeli en Noah
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Noah leest voor

Afscheid meester Jack
Vlak voor de herfstvakantie mocht meester Jack zijn laatste officiële les geven voordat hij met
pensioen zal gaan. Aangezien we dit bijzonder moment niet zomaar voorbij wilden laten gaan
hebben we de meester verrast. Groep 5a en
groep 5b hebben speciaal voor meester Jack een
filmpje opgenomen waarin ze vertelden hoe
grappig de meester is en hoeveel ze hem gaan
missen. Ook zingen ze in dit filmpje een kerstlied.
De meester houdt namelijk enorm van
kerstmuziek. Het maakt hem niets uit of het nu
zomer, herfst of winter is. Kerstmuziek kan
volgens hem altijd! Vervolgens hebben we de
meester overladen met cadeaubonnen en een
lading koeken waar hij nog een maand mee zoet
is. We willen meester Jack enorm bedanken voor
zijn tomeloze inzet de afgelopen jaren. Hij heeft
tijdens de crisis enorm veel opgevangen en was altijd bereid om collega’s te vervangen. Daarnaast is
het een lieve en kundige meester. Ondanks het officiële afscheid blijft meester Jaco nog steeds aan
de school verbonden. Hij zal namelijk enkele dagdelen de begeleiding van kinderen buiten de klas
op zich nemen. Daar zijn we uiteraard heel erg blij mee. Meester Jack, geniet van je welverdiende
pensioen!
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Schoolfotograaf
Op 12 en 13 oktober was de schoolfotograaf op school om weer mooie foto’s van de kinderen te
maken.

Cruijff Court Toernooi 2020/2021
Eind september vond het jaarlijkse Cruijff Court Toernooi plaats in Mijdrecht. Een toernooi waar de
jongens en meisjes van groep 7 en 8 het tegen elkaar opnemen om kampioen van de Ronde Venen
te worden. De zes tegen zes wedstrijden werden gespeeld op het Cruijff Court naast SV Argon, maar
door de vele aanmeldingen werd er ook gevoetbald op uitgezette veldjes bij Argon.
Op woensdag 23 september was het toernooi voor de meisjes, waarbij de Pijlstaart werd
vertegenwoordigd door acht fanatieke meiden uit groep 7 en 8.
Ondanks de hevige regen lukte het de meiden om door de poulefase te komen en zich te
kwalificeren voor de halve finale. De halve finale was tot en met de penalty's erg spannend, maar
had uiteindelijk een positief resultaat voor de pijlstaart
meiden. Met de energie van de gewonnen penalty’s
gingen ze de laatste wedstrijd in. In tegenstelling tot de
wedstrijd ervoor wonnen ze de finale op overtuigende
wijze.
Met dit kampioenschap zijn de meiden van de pijlstaart
door naar de regionale finales!
Een week later mochten de jongens deelnemen aan het
toernooi. Beide groepen 8 wilden hier met plezier aan
meedoen en konden daardoor met twee volle teams
spelen.
Ze speelden in verschillende poules, één op het Cruijff
Court zelf, de ander op een veld op het kunstgras. Ouders mochten er helaas niet meer bij blijven
om te kijken, toch hadden de teams het naar hun zin en moedigden de scholen elkaar hard aan.
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Nadat alle wedstrijden van de poules waren gespeeld werd er in eerste instantie gezegd dat het
toernooi voor beide teams helaas was afgelopen. Echter, door een oplettende begeleider werden de
punten toch nog eens nagekeken. Na een paar keer opnieuw geteld te hebben bleek dat er toch één
Pijlstaart team op het nippertje door was naar
de volgende ronde. Met de blijdschap van het
goede nieuws speelden de jongens de halve
finale. De motivatie om het resultaat van de
meiden te evenaren werd beloond met een
goede overwinning, waardoor de jongens zich
geplaatst hadden voor de laatste wedstrijd.
Aangekomen in de finale was de druk hoog,
maar bij de tegenstanders, die hun vorige
wedstrijd met penalty’s eindigden, was er ook
enige spanning.
De wedstrijd ging erg gelijk op en kon door
beide teams niet gewonnen worden in de
officiële tijd, waardoor de finale beslist moest
worden met penalty’s. Net zo gelijk als dat de wedstrijd zelf verliep, zo gingen de strafschoppen ook.
Tot het laatste schot van de extra penalty’s was het spannend, maar helaas lukte het de jongens niet
om het tweede kampioenschap mee terug te nemen naar school.
Het waren twee leuke sportieve middagen! Begeleiders bedankt voor het helpen en hopelijk kunnen
we volgend jaar wel weer met z’n allen de kinderen aanmoedigen.

Nieuwe leerlingen
Gisèle, groep 1b
Myrthe, groep 1b
Quinn, groep 1b
Reign, groep 1b
Cirino, groep 1c
Elize, groep 1c
Teun, groep 1c
Heel veel plezier bij ons op school!

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