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Deze data kunt u alvast noteren:

17-02
19-03

Start voorjaarsvakantie om 12.30 uur
Groep 1/2 lesvrij

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.

De scholen mogen weer open
We hebben dit weekend gehoord dat de scholen in Nederland open zullen gaan vanaf 8 februari.
Dat is goed nieuws voor de kinderen. Tegelijkertijd roept het ook vragen op bij de leerkrachten. Hoe
staat het met de veiligheid? We hebben helaas nog onvoldoende richtlijnen ontvangen aan welke
veiligheidseisen we moeten voldoen. Zodra we de richtlijnen hebben ontvangen bespreken we dit
met de leerkrachten en de MR. We zullen vrijdag ons plan met jullie delen zodat we maandag op een
veilige manier kunnen openen.

Babynieuws

In deze roerige tijden rondom Corona hebben we ook leuk
nieuws te melden. Op 31 december zijn juf Shanna en
haar partner Wesley ouders geworden van een prachtige
zoon Jop. Wij wensen de kersverse ouders heel veel geluk
en liefde toe!
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Naast het babynieuws van juf Shanna hebben we nog meer ‘babynieuws’. Juf Miriam van groep 5b is
zwanger. Juf Miriam verwacht in augustus haar tweede kindje. Wij feliciteren haar met dit mooie
nieuws en wensen haar een fijne zwangerschap!

Instroomgroep
Op 8 februari mogen we een groep nieuwe kinderen op de Pijlstaart verwelkomen. Ze zullen twee
dagen les krijgen van juf Stephanie en drie dagen van onze nieuwe leerkracht juf Desiree. Ze stelt
zich nu aan jullie voor:

Ik ben Desiree Kerkhoff en vanaf volgende week kunnen jullie mij op dinsdag, woensdag en
donderdag vinden in de vierde kleutergroep.

Ik woon in Wilnis samen met mijn partner Patrick en onze twee zoontjes Finn en Ravi. Finn is 4 en
Ravi is bijna 2. Ik houd enorm van lezen, wandelen en koken/bakken. Al is
uitgebreid koken wel een uitdaging met 2 kleine kinderen thuis.

Ook vind ik het heerlijk om op vakantie te gaan en steden te ontdekken.

De afgelopen 9 jaar heb ik op een school in Amsterdam gewerkt, waar ik
onder andere kleuters, groep 3 en groep 4 les heb gegeven. Na 9 jaar was
het tijd voor een nieuwe stap in mijn leven, dichter bij huis, en zo kwam ik
terecht hier terecht.

Ik heb er ontzettend zin in en kijk ernaar uit jullie allemaal te kunnen
ontmoeten op school.

Thuisopdracht: Beeldende vorming
Afgelopen week hebben de kinderen van de Pijlstaart van groep 3 tot en met groep 8 een speelse
creatieve thuisopdracht uitgevoerd bij Beeldende Vorming. De opdracht was verkleed je als eten en
maak er vervolgens een foto van. Ze moesten letten op de vorm en de kleur van het eten en de
achtergrond waarin ze zichzelf fotografeerden.
Bij deze opdracht werd hun creatief vermogen, vindingrijkheid en manier van kijken naar materialen
uitgedaagd. Een simpel kleed werd omgetoverd tot een wrap en een leerjasje tot een huid van een
kip.
Ze hebben met veel plezier aan deze opdracht gewerkt en hieronder is een impressie te zien van
een aantal resultaten.
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Noodopvang
Naast het online lesgeven hebben we tijdens de lockdown ook heel veel kinderen in school
opgevangen. Om deze taak goed uit te kunnen voeren hebben we als team allemaal een deel van de
opvang op ons genomen. Naast de online cognitieve vakken was er ook aandacht voor beweging en
kunst & cultuur.
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Verrassing van de OR
Afgelopen maandag konden de kinderen een cadeautje ophalen om de laatste week lockdown nog
even vol te houden. De opkomst was heel groot en de kinderen waren blij om weer heel even op het
plein te zijn van school. We willen de OR bedanken voor hun inzet en creatieve idee!
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Nieuwe leerlingen
In februari heten wij Morris A, Morris D, Dex, Charlize, Ella, Lois, Mete, Gijs, Jinthe, Mason en Lis
welkom bij ons op school. Deze kinderen gaan allemaal naar de nieuwe instroomgroep, groep 0d.

Wij wensen jullie een heel fijne en leerzame tijd toe op de Pijlstaart.

6


