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Agenda

16-07
30-08

Start zomervakantie om 14.15 uur
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.

Schoolreisje
U bent gewend dat we ieder schooljaar feestelijk openen met een schoolreisje.
Gezien de huidige ontwikkelingen omtrent het Covid-virus, en met name de oplopende cijfers,
hebben we helaas moeten besluiten dit dagje weg later in het jaar te moeten plannen.
Na de zomervakantie zullen we de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten houden en zodra het
mogelijk is zullen de bussen weer klaarstaan.
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Gevonden voorwerpen
Deze voorwerpen hebben wij gevonden in school. Morgen zetten wij dat buiten op een tafeltje en
neem het alstublieft mee mocht het van u of uw kind zijn.

Afscheid groep 8
Voor de leerlingen van de groepen 8 zit hun basisschooltijd erop. Ze
hebben inmiddels afscheid genomen met het opvoeren van een
spetterende musical ‘Sabotage in het spoor’.

Wij wensen Rayan, Beatriz, Sabrine, Nefeli, Ivana, Chloé, Thijs, Dante,
Koen, Mitchel, Mees, Sim, Joop, Juliëtte, Aniek, Gina, Juna, Kai, Lennon,
Jennifer, Kris, Floris, Tom, Ruben, Jort, Arco, Benjamin, Abigail, Lilly,
Million, Quinty, Maggie, Milano, Kyano, Enes, Daan, Marit, Kabeer, Stan,
Noa, Bodhi, Lis, Yasin, Mare, Isa, Daan, Marinte, Finn, Beau, Mees, Cloë,
Froukje en Emma heel veel succes en plezier op jullie nieuwe school. Het
ga jullie goed!

Een mededeling van juf Desiree
Beste ouders, nu ik ook volgend schooljaar als leerkracht les zal geven op de Pijlstaart, vind ik het
fijn het volgende met jullie te delen:
8 jaar geleden is bij mij de auto-immuunziekte alopecia universalis vastgesteld.
Door deze auto-immuunziekte valt mijn immuunsysteem de haarzakjes, waaruit een haar groeit,
aan. Hierdoor kan er geen haar groeien en heb ik van mijzelf helemaal geen haar meer. Ik draag
daarom op mijn werk altijd een haarwerk.
In mijn vrije tijd wissel ik echter regelmatig tussen een haarwerk, een muts, een sjaal, een doek of
iets anders op mijn hoofd. Omdat ik in Wilnis woon, kan het zomaar voorkomen dat u mij ook in
mijn vrije tijd tegenkomt en ik er wat anders uitzie dan u gewend bent. Geen zorgen, er is dus niets
aan de hand ;-).
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Even voorstellen; juf Loes
Hallo allemaal! Ik ben Loes Stoop, ik ben 30 jaar en woon met mijn man en dochtertje in Uithoorn.
Ik houd van kamperen en ben gek op het bos. In mijn vrije tijd wandel en fiets ik graag met mijn
dochtertje. Ik ben hiervoor werkzaam geweest als leerkracht in groep 8 en als
hoogbegaafdheidsspecialist op een school in Amstelveen. Hier heb ik ongeveer 7 jaar lang met veel
plezier gewerkt, maar ik was toe aan iets nieuws. De Pijlstaart kwam op mijn pad. Wat mij opviel was
de gemoedelijke sfeer, waar ik mij meteen in thuis voelde. Ik kijk ernaar uit om de kinderen te
begeleiden bij hun leuke en leerzame tijd op de Pijlstaart. Ik hoop jullie binnenkort tegen te komen
in de klas of op het schoolplein, maar voor nu eerst: fijne vakantie!

Zomerfeest
Op 8 juli heeft de Pijlstaartschool het schooljaar
feestelijk en sportief afgesloten.
Een echte goochelaar trad op en vol verwondering
bekeken de kinderen zijn trucs.
Ook was er in het aangrenzende park een zeskamp
uitgezet met stormbanen, boogschieten, kruiptunnels en
nog meer spellen waarbij goed samengewerkt moest
worden. Tot slot werden alle kinderen getrakteerd op
een lekker ijsje.
Wat was het fijn om alle kinderen te zien lachen en
genieten, mèt en van elkaar! Na dit Corona-schooljaar
een echt feestje! Het zomerfeest is mede tot stand
gekomen door een financiële bijdrage van de OR. Heel
erg bedankt hiervoor!
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Nieuwe leerlingen
Na de zomervakantie zullen de volgende leerlingen op onze school starten:

Groep 1/2a: Kiki, Jake, Dax  Jens
Groep 1/2b: Nolan, Mason en Lena
Groep 1/2c: Silvie, Do Olivia en Stef
Groep 1/2d: Jaceylinn, Dévyn, Damian, Roxshana en Liv
Groep 3: Oumaima
Groep 4a: Fenna
Groep 4b: Job
Groep 6b: Lianne
Groep 7b: Isabel

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

Het team OBS de Pijlstaart wenst alle ouders en leerlingen een
fijne zomervakantie toe, geniet ervan!
Tot ziens op maandag 30 augustus.
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