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Deze data kunt u alvast noteren:
05-02
12-02
17-02
17-02
18-02

Eerste rapport groep 1 t/m 8
Groep 1/2 lesvrij
Speelgoedochtend groep 1/2
Start voorjaarsvakantie om 12.30u i.v.m. Studiedag
Studiedag 1, school gesloten

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.

Eerste rapport
Zoals eerder in de jaarplanner vermeld, wordt het eerste rapport niet op 29 januari 2021
meegegeven maar op 5 februari 2021. Neemt u dat over in uw agenda?

Inschrijven broertjes en zusjes
Graag willen wij u erop attent maken dat u op tijd bent met het inschrijven van eventuele broertjes
en zusjes. Wij zouden het erg fijn vinden als u dit doet als uw zoon of dochter 2,5 jaar is. Dit met het
idee dat we in de toekomst eventueel wachtlijsten op moeten gaan stellen. Het inschrijfformulier
kunt u vinden op de site.

Kerstboodschap
Deze kerst hadden we gehoopt met een hoopvolle boodschap te kunnen beginnen. De realiteit is
helaas anders. We hebben maandag gehoord dat de scholen sluiten. De tweede lockdown is een
feit. Dit vraagt veel van jullie als ouders en ons als school. Het betekent dat we weer online gaan
lesgeven en dat jullie thuiswerk en begeleiding van kinderen met het onderwijs moeten combineren.
De Pijlstaart heeft veel geleerd van de eerste lockdown en de ‘good practices’ verwerkt in de huidige
lockdown. Er is elke dag een live ontmoeting, we geven waar mogelijk visuele feedback, er zijn
momenten waar leerlingen online met elkaar samenwerken en kunst, cultuur en
bewegingsonderwijs maken deel uit van het programma. Uiteraard is de fysieke aanwezigheid van
kinderen op school de beste manier om optimaal te leren. Toch denken wij met de kennis die we
hebben op het gebied van online onderwijs kwalitatief onderwijs te kunnen verzorgen zodat de
kinderen niet alleen veel leren, maar ook nog plezier beleven.
De samenleving verandert in een rap tempo. Ook de Pijlstaart staat niet stil. We hebben het
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afgelopen jaar veel meegemaakt met elkaar. Denk aan Covid-19, de huisvesting en een nieuw
rooster. Toch blijft er een constante factor waar we als school niet van afwijken. We staan elke dag
met een geweldig team van betrokken en professionele leerkrachten voor de kinderen klaar.
Ondanks alle veranderingen om ons heen zien we kwalitatief onderwijs voor de kinderen als onze
kerntaak zodat de kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen als bekwame en cultureel
zelfbewuste mensen. Dat doen we uiteraard samen met jullie als ouders.
We weten niet wat 2021 ons gaat brengen. Wat we wel weten is dat ondanks alle beperkende
maatregelen kinderen zich blijven ontwikkelen en zich aanpassen aan de nieuwe situatie. Met deze
hoopvolle gedachte kunnen we 2021 gaan beginnen. We wensen iedereen een fijne kerst en een
goed nieuwjaar toe. Pas goed op elkaar en kom gezond weer terug!
Namens het hele team van de Pijlstaart

Jaco van den Dool en Sigrid Plasmeijer
Directie OBS De Pijlstaart

Nieuwe MR lid gezocht
De MR bestaat uit 3 ouderleden en 3 leerkrachtleden. Sonja Mons is een aantal jaren voorzitter
geweest van de MR. Zij heeft besloten om te stoppen als MR lid. Sidney Rouwenhorst zal de taak als
voorzitter op zich nemen en wij zullen afscheid nemen van Sonja. Wij zoeken daarom een nieuwe
ouder om ons te versterken. Interesse en wil je meer weten, laat het ons dan weten. Dit kan via de
mail: mr@obs-depijlstaart.nl. Indien er meer aanmeldingen zijn, worden er verkiezingen
georganiseerd. Aanmelden kan tot 15 januari 2021. De volgende MR-vergadering vindt plaats op 21
januari. Wilt u ook op de hoogte blijven van wat er in de MR besproken wordt? U kunt de notulen
van de vergaderingen vinden op de website van school.
We willen Sonja in ieder geval erg bedanken voor haar inzet de afgelopen jaren!

Sinterklaas
Het was weer een zeer geslaagd
Sinterklaasfeest. Ondanks de maatregelen
hebben de kinderen genoten van het bezoek
van de Sint. Er was zelfs een echte
Sinterklaasband onder leiding van Jaco met
groep 5,6,7 en 8. We hebben voor de Sint
twee spetterende optredens verzorgd met
het nummer ‘Sinterklaas Move’. Het optreden
was te volgen via een link. Op deze manier
konden de kinderen in de andere klassen er

toch nog een beetje bij zijn.
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Kerstkaarten groep 6B
De kinderen van groep 6B hebben voor de bovenburen een kerstkaart
gemaakt. Sommige bewoners hebben meteen dezelfde middag nog een
kerstkaart teruggestuurd naar de leerling, waarvan zij er een hadden
ontvangen. Zo lief! De kinderen waren helemaal vereerd.
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Paarse Vrijdag
Op vrijdag 11 december was het Paarse Vrijdag, een dag waarop leerlingen in Nederland laten zien
dat iedereen op school zichzelf kan zijn en niemand uitgesloten of gepest mag worden om wie die is
of op wie die verliefd wordt. Op deze dag kregen een aantal groepen een online gastles van bekende
(ex) topsporters, trainers, journalisten etc. In groep 4b kwam sportjournaliste Barbara Barend de les
verzorgen. Deze les had als thema: ‘het belang van jezelf zijn, je plek vinden in de klas of in je team
en te durven wat je echt graag zou willen doen’.

Nieuwe leerlingen
Finn, groep 1a
Max, groep 1a
Wij wensen Finn en Max een fijne tijd toe op onze school!

Tot slot
Wij wensen alle ouders en kinderen, ondanks alles, hele fijne feestdagen en een gelukkig maar
vooral gezond 2021 toe!
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