
De Pijlsnel

Nieuwsbrief nr. 8 - mei 2021

Agenda mei

30-04
30-04
17-05
24-05

Koningsspelen
Start meivakantie om 14.15 uur
Weer naar school
Tweede Pinksterdag, vrij

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.

Blijf zelf ook alert op hoofdluizen
Een besmetting met luizen kan op ieder moment plaatsvinden. Het blijft daarom heel belangrijk dat
u zelf regelmatig het haar van uw kind(eren) controleert. En, mocht u luizen of neten hebben
geconstateerd, neem dan z.s.m. contact met groepsleerkracht op. Hieronder vindt u een link over
hoe u hoofdluis kunt herkennen, controleren en behandelen.

https://www.rivm.nl/hoofdluis

Onderbroeken en broeken voor de kleuters gezocht!
Op school hebben we altijd wat extra broeken en onderbroeken liggen voor als de kleuters een
“ongelukje” hebben. De laatste tijd komen wij broeken te kort. Heeft u thuis nog kleding van school
liggen, wilt u deze dan weer bij de leerkracht inleveren? Mocht u verder nog oude broeken (liefst
joggingbroeken) en onderbroeken hebben waar uw kind is uitgegroeid, dan kunt u deze ook
inleveren bij de kleuterjuffen.

Brood & Spelen
In de bijlage vindt u de nieuwsbrief van Brood & Spelen. Deze nieuwsbrief is speciaal voor OBS de
Pijlstaart.
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De Pijlsnel

De nieuwe beginsituatie
Door de coronacrisis hebben de leerlingen van de Pijlstaart een zeer ongebruikelijk jaar achter de
rug. We willen als school de uitdagingen en de gevolgen van de COVID-crisis op ons onderwijs in
kaart brengen. Wij doen voor stichting AURO onderzoek om erachter te komen hoe u als ouders
aankijkt tegen het onderwijsaanbod op de school van uw kind. Ook peilen we waar de behoefte ligt
om de ontwikkeling van de kinderen te optimaliseren. Dat optimaliseren begint bij een ´nieuwe
beginsituatie´ na COVID-19, waarin duidelijk is wat ieder kind nodig heeft om verder te groeien.
Vanuit de overheid komt er geld beschikbaar om de uitdagingen in het onderwijs aan te pakken. De
Pijlstaart is alvast aan de slag gegaan om een plan te ontwikkelen waarmee wij de komende jaren
het onderwijs van de kinderen gaan optimaliseren op drie gebieden: cognitief, sociaal-emotioneel
en persoonsvorming (kunst & cultuur).

We stellen het zeer op prijs als u deze korte enquête wilt invullen voor 14 mei 2021. Met uw input
gaan we vervolgonderzoek doen naar mogelijke verbeteringen van het onderwijs na COVID-19.

Link naar enquête: https://forms.gle/qtMjx7Yk659dF7sNA

MR
De MR kwam donderdag 8 april weer bij elkaar voor de MR vergadering. Hier werden een aantal
onderwerpen besproken.

Er werd een update gegeven door de directie over de stand van zaken op het gebied van Covid.
Groep 7 is de eerste groep die in quarantaine is gegaan vanwege een leerling met corona. Het heeft
zich vervolgens niet verspreid onder de leerlingen. Verder zijn er nu een aantal versoepelingen
binnen de school. Er komen nu externen in de school, zij doen dan vooraf een zelftest. Deze zijn op
school beschikbaar. Leerkrachten kunnen nu ook een sneltest doen wanneer zij klachten hebben.
Hierdoor gaat het testen veel sneller.

Vanuit de overheid is er een bedrag vrijgemaakt voor de gevolgen van de covid-crisis op onderwijs.
Er wordt door middel van een enquête in kaart gebracht waar de uitdagingen liggen op de school en
vervolgens wordt een herstelplan gemaakt om het onderwijs te verbeteren.

Ook werd er een update gegeven over de huisvesting. Regelmatig komt de werkgroep huisvesting
bijeen. De MR wordt op de hoogte gebracht als de gemeente een reactie heeft gegeven op het plan
dat is gemaakt door de werkgroep. De ouders zullen hier ook een update over krijgen.

Daarnaast werd een update gegeven over het leerlingenaantal op de Pijlstaart en over het vormen
van het aantal klassen voor komend jaar. Hierbij zijn meerdere opties mogelijk. Dit kunnen
combinatiegroepen zijn of bijvoorbeeld grote groepen met ondersteuning. De MR en de ouders
worden op de hoogte gesteld als er een voorstel is.

De uitgebreide notulen is te lezen op de website.
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Space time layers op De Pijlstaart
Op 19 april heeft Space Time Layers een interactieve workshop gegeven aan groep 8a. Passend bij
onze ambitie om kinderen voor te bereiden op een technologische samenleving leren de leerlingen
tijdens deze workshop hun omgeving digitaal in kaart te brengen. Ze onderzoeken in hun dorp of
streek waar monumenten staan. De informatie die ze verzamelen gaan de leerlingen verwerken in
de app Spacetime Layers, waar leerlingen op creatieve wijze het verhaal van het monument kunnen
vertellen door middel van foto’s, filmpjes en archiefmateriaal.

De workshop was niet alleen leerzaam, maar ook erg leuk! Elk monument heeft zijn eigen,
bijzondere verhaal dat de leerlingen iets vertelt over de geschiedenis van hun eigen omgeving. Door
in de buurt monumenten te bezoeken, komt die geschiedenis voor hen tot leven en raken ze
vertrouwd met ons cultureel erfgoed.

Stepjes
Momenteel zijn stepjes helemaal in en worden ze
geparkeerd in de hal bij de hoofdingang. Dit is echter
niet de bedoeling. Vanwege de brandveiligheid mogen
hier geen stepjes staan. Wij verzoeken u vriendelijk de
stepjes mee naar huis te nemen of in een van de
fietsenrekken te plaatsen.
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Sam& voor alle kinderen
Voor opgroeiende kinderen en jongeren hebben de coronabeperkingen grote invloed op hun
sociale, mentale en fysieke ontwikkeling. Het is fijn dat de scholen weer open kunnen en er ook
weer activiteiten als buitensporten en scouting kunnen plaatsvinden. Maar voor kinderen is dit niet
mogelijk vanwege de financiële zorgen die er thuis zijn. Helaas is het onvermijdelijk dat meer
ouders/verzorgers door de coronacrisis in financiële problemen terechtkomen waardoor er geen
geld meer is voor de voetbalclub, scouting, dansles of verjaardag vieren. Terwijl deze kinderen, juist
nu, het ontzettend hard nodig hebben om te bewegen, sporten en mee te doen met leeftijdgenoten.
Voor deze gezinnen is er mogelijkheid een aanvraag te doen voor deze voorzieningen via deze link:
https://www.samenvoorallekinderen.nl/.
Er wordt landelijk maatschappelijke verantwoordelijkheid genomen om deze kinderen en jongeren
perspectief te bieden. VNG, gemeenten, het ministerie van SZW en het samenwerkingsverband
Sam& vinden het belangrijk om kinderen en jongeren perspectief te bieden. Er zijn voorzieningen
voor kinderen op het gebied van educatie, sport, cultuur, verjaardagen enz.

Sam& is een samenwerkingsverband tussen Jeugdfonds Sport & Cultuur, Stichting Leergeld, Jarige
Job en Kinderhulp; organisaties die mogelijk al in uw gemeente actief zijn en die krachten hebben
gebundeld in een aanvraagportaal.

Uitnodiging Open Trainingsweken korfbalvereniging De Vinken
Vanaf de meivakantie tot het einde van het seizoen houdt korfbalvereniging De Vinken open huis!
Binnensporten kunnen nog altijd niet doorgaan en veel andere activiteiten zijn natuurlijk ook nog
niet mogelijk. De velden van De Vinken zijn wel open. Onze jeugdtrainingen zijn in volle gang,
daarom houdt De Vinken Open Trainingsweken.

Tot het einde van het seizoen kunnen kinderen van de basisschool altijd mee komen trainen,
aanmelden is niet nodig, je bent van harte welkom. In de bijgaande uitnodiging staan de
trainingstijden van de verschillende leeftijdsgroepen vermeld, zo weet je zeker dat je aansluit bij
kinderen van jouw leeftijd. De info is ook te vinden via deze link.

De Open Trainingsweken worden op 5 mei a.s. afgetrapt met een speciale vrienden en
vriendinnen training. Heb je een vriendje of vriendinnetje dat al korfbalt bij De Vinken? Kom dan
gezellig mee! Heb je vragen? Stuur een e-mail naar jeugdzaken@de-vinken.nl.
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Nieuwe leerlingen
Nova, Roan, Luca en Maeve, instroomgroep.

Wij wensen jullie een fijne tijd toe op onze school!
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