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Agenda april

01-04
02-04
05-04
16-04
20-04
21-04
22-04
27-04
30-04
17-05

Paasontbijt
Goede Vrijdag, paasvrij
Tweede Paasdag, paasvrij
Groep 1/2 lesvrij
Cito-eindtoets groep 8
Cito-eindtoets groep 8
Cito-eindtoets groep 8
Koningsdag, alle groepen vrij
Start meivakantie om 15.00 uur t/m 14 mei
Weer naar school

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.

Week van het openbaar onderwijs

Het onderwijs in Nederland bestaat uit bijzonder en openbaar onderwijs. Wat is het verschil
eigenlijk? Een bijzondere school verzorgt onderwijs vanuit een godsdienstige of levensbeschouwelijk
startpunt en een openbare doet dit niet. Hiermee is zeker niet alles gezegd. Het openbaar onderwijs
heeft weldegelijk een startpunt en is gebouwd op 3 kernwaarden: gelijkwaardigheid, vrijheid en
ontmoeting. OBS De Pijlstaart baseert haar onderwijs op deze kernwaarden. Hoe zien we deze
abstracte kernwaarden terug in het onderwijs van de scholen? Beluister de korte podcast van Jaco
over openbaar onderwijs:openbaar onderwijs De Pijlstaart
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Openbaar onderwijs in de praktijk

In het kader van de week van het openbaar onderwijs heeft een aantal ouders tijdens een online
sessie op 26 maart meegedacht hoe we de waarden van ons onderwijs in de praktijk brengen.
We hebben met name gesproken over de derde pijler: ontmoeting. Wat kunnen wij als school samen
met ouders betekenen voor de buurt? Een van de ouders kwam met het idee om gezamenlijk iets te
gaan doen aan afval (grondstof) en hondenpoep in de buurt. We willen allereerst starten met
bewustwording bij de kinderen wat afval eigenlijk is en welk effect het heeft op mens en natuur.
Twee ouders hebben zich al aangemeld om een online gastles te geven over afval en natuur.
Jaco zoekt nu een klas die wil starten met een actie. Samen met de kinderen willen we een plan
bedenken hoe om te gaan met afval in de buurt. Op deze manier houden we niet alleen de buurt
schoon, maar zijn we ook als school in ontmoeting met de buurt.
Wilt u meer weten over educatieve programma’s over afval, check dan:
https://www.aandeslagmetafval.nl/
Bent u enthousiast geworden door dit initiatief? Stuur dan een mail naar Jaco
(info@obs-depijlstaart.nl) om mee te denken en mee te doen!

MR
De MR is donderdag 4 maart weer bij elkaar gekomen voor de vergadering. De samenstelling is iets
veranderd, want Maxine Klesman komt de MR versterken. Hieronder staan de punten die tijdens de
vergadering zijn besproken.

De vergadering begon met de stand van zaken over Covid19. De ervaringen van de leerkrachten
werden besproken en een aantal punten uit het protocol. Het viel bijvoorbeeld op dat ouders niet
altijd een mondkapje dragen bij het brengen en ophalen van de kinderen. Dit blijft belangrijk, omdat
de 1,5 meter daar niet kan worden gewaarborgd. Wat wel heel fijn was om te horen, was dat er
gelukkig nog weinig kinderen besmet zijn op de Pijlstaart en dat er nog geen klassen in quarantaine
zijn geweest.

Een ander belangrijk punt was de toekomst van de school. Hierbij keken we naar de voortgang van
de huisvesting, maar ook naar het aantal leerlingen op de Pijlstaart.

Maandag 15 maart heeft de directie - samen met de werkgroep - een afspraak met de gemeente om
het voorstel van de huisvesting verder te bespreken. De directie zal de MR en de ouders na de
afspraak over het voorstel informeren. De MR hoopt dat alle partijen tot een concreet en haalbaar
voorstel kunnen komen.

De Pijlstaart groeit al jaren en het is belangrijk om gezond te blijven als school. Dit betekent
bijvoorbeeld dat je wilt dat alle klassen ongeveer evenveel kinderen hebben. Dit is nu niet het geval,
waardoor sommige klassen wel erg groot of juist erg klein zijn. In de toekomst wil de Pijlstaart dit
voorkomen door een goed plan te maken. Dit plan zal dan ook naar de ouders worden
gecommuniceerd.
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Andere agendapunten waren de ervaringen met de nieuwe pleinwacht van Brood en Spelen en de
evaluatie van de online adviesgesprekken van groep 8. Voor de hele notulen kunt u kijken op de
website.

Brood & Spelen
In de bijlage vindt u de nieuwsbrief van Brood & Spelen. Deze nieuwsbrief is speciaal voor OBS de
Pijlstaart. Het zal iedere maand met de Pijlsnel worden verstuurd.

Quarantaine
Op woensdag 31 maart is groep 7A in quarantaine gegaan. We volgen het protocol voor
basisscholen van het RIVM. Dit is de eerste keer dat een klas in quarantaine geplaatst dient te
worden. Mocht u er in de komende tijd mee te maken krijgen is het belangrijk om het volgende te
weten:

● de klas moet in quarantaine als een kind besmet is geraakt en op school is geweest tijdens
de besmettelijke periode.

● 5 dagen na het laatste contact kunnen de kinderen getest worden. Besluit u uw kind niet te
laten testen is de regel dat het kind 10 dagen na het laatste contact in quarantaine gaat

● kinderen die negatief zijn getest (na 5 dagen quarantaine) mogen weer naar school (als ze
geen klachten hebben)

● broertjes of zusjes van de kinderen die in quarantaine zitten kunnen gewoon naar school
(mits ze geen klachten hebben).

● De directie zal de ouders zo snel mogelijk op de hoogte brengen en informeren over de te
nemen stappen. Ook proberen we snel om te schakelen naar online onderwijs.

Check ook nog de volgende website voor meer achtergrondinformatie:
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kinderen

Volgsysteem gym

De methode Volg mij is gebaseerd op de twaalf leerlijnen beschreven in het basisdocument
“Bewegingsonderwijs voor het Basisonderwijs”. Elke leerlijn is opgedeeld in vijf niveaus waarop
leerlingen kunnen scoren. Hierdoor kan elke leerling op zijn eigen niveau werken en leren. Naast de
twaalf leerlijnen wordt er ook gekeken naar de sociale vaardigheden. De sociale vaardigheden
worden in zes vaardigheden onderverdeeld. Er is bewust gekozen voor meer sociale vaardigheden
dan voorheen, omdat het gedrag een steeds prominentere rol inneemt binnen het lesgeven. De
pedagogische sfeer is bepalend voor het beweeggedrag van leerlingen. Een goed pedagogisch
klimaat is een fundament waarop verder gebouwd kan worden.
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Met dit leerlingvolgsysteem willen wij een nieuwe richting inslaan wat betreft bewegingsonderwijs.
We willen kinderen op het eigen niveau laten werken en uitdagen zonder daar een cijfer aan te
verbinden. Door middel van formatieve feedback willen wij onze leerlingen meer intrinsiek
motiveren om te bewegen.

Paasontbijt
Dit jaar vieren we op 1 april Pasen met de leerlingen in een aangepaste vorm. De kinderen gaan in
hun klas met elkaar ontbijten. We hebben vorige week in een brief gevraagd of de kinderen allemaal
iets lekkers willen meenemen voor hun eigen ontbijt. De OR heeft voor een leuke verrassing
gezorgd. We willen ook meteen als school aan de ouderen denken die in deze tijd soms eenzaam
zijn. Via de Riki stichting hebben we voor ouderen in de buurt of in de familie een Paasdoos. Deze
nemen de kinderen van groep 6,7 en 8 donderdag mee naar huis om vervolgens (met afstand) uit te
delen aan een oudere. De dozen bevatten voorverpakt voedsel en zijn door de Riki stichting
ingepakt.

De Paasdozen en het paasontbijt

Nieuwe leerlingen
Maxime, Sofie, Kaja en Tobias, instroomgroep.

Wij wensen deze leerlingen een fijne tijd toe op onze school.
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