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Agenda juli

05-07 t/m
07-07
08-07
08-07
08-07
09-07
09-07
09-07
14-07
15-07
16-07
16-07

Kamp groepen 8
Zomerfeest
Tweede rapport gr. 1/2
Musical groep 8a
Groep 1/2 lesvrij
Tweede rapport gr. 3 t/m 8
Musical groep 8b
Speelgoeddag gr. 1/2
Speelgoeddag gr. 1/2
Speelgoeddag gr. 1/2 en gr. 3
Start zomervakantie om 14.15 uur

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.

Broertjes en zusjes aanmelden
Als u nog een kind onder de 4 jaar heeft dat nog niet is aangemeld, verzoeken wij u dat zo snel
mogelijk te doen. In verband met de planning is het voor ons belangrijk precies te weten hoeveel
kleuters er dit schooljaar nog zullen instromen. Kinderen zijn pas bij ons in beeld als er ook
daadwerkelijk een inschrijfformulier bij ons is binnengekomen. Hier vindt u de link naar het
inschrijfformulier: Inschrijfformulier

Zomerfeest!
Donderdag 8 juli is het feest op school! Omdat het afgelopen jaar door Covid-19 best moeilijk is
geweest, hebben wij voor de leerlingen een feestdag georganiseerd op school. Wat we gaan doen is
nog een verrassing. Wel vragen we de kinderen die dag sportieve kleding te dragen. Je kunt namelijk
een beetje vies worden.

De app Parro
Een aantal klassen zijn met de pilot Parro gestart. Parro is een communicatiemiddel tussen de
leerkracht en de ouders. Via de app is het makkelijk en veilig om berichten en/of foto’s te plaatsen.
Een soort whatsapp, maar dan een besloten groep. Ouders, waarvan de groep van hun kind
meedoet met de Pilot, hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen. Deze ouders ontvangen deze
Pijlsnel niet alleen via de gebruikelijke manier, maar ook via Parro om het te kunnen testen.
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MR
De laatste MR vergadering van dit schooljaar vond plaats op woensdag 30 juni. Het eerste punt was
het jaarplan. In het jaarplan zijn 4 onderwijsambities beschreven, namelijk cognitieve kennis en
vaardigheden, online-onderwijs, kunst & cultuur en burgerschap. Het jaarplan is geëvalueerd en
gedeeld met de MR. Op de schoolsite kunt u binnenkort deze evaluatie lezen.

Vanuit de overheid zijn er NPO gelden beschikbaar (herstelplan onderwijs). Er is onderzoek gedaan
bij kinderen, ouders en leerkrachten binnen stichting AURO om erachter te komen waar deze gelden
voor kunnen worden ingezet. De MR werd door de directie op de hoogte gesteld van de interventies
en wat hiervan de kosten zijn. Deze interventies zijn ook gekoppeld aan de ambities in het jaarplan.
Er zal komend schooljaar bijvoorbeeld een muziekdocent op de Pijlstaart komen lesgeven, er zal
meer ondersteuning komen in de onderbouw en er zal worden ingezet op leesbevordering. De MR
heeft goedkeuring gegeven op dit plan. De directie zal u hier verder over informeren.

Nog een aantal andere punten waren de Covid update, de update over de huisvesting en informatie
vanuit de GMR.

Ook willen we de actie ‘Red onze bieb’ nog even onder de aandacht brengen. In de afgelopen Pijlsnel
heeft u kunnen lezen over de mogelijke sluiting van de openbare bibliotheken in Vinkeveen en
Wilnis. Er is een actiegroep “Red onze Bieb" opgestart. Zij willen zoveel mogelijk handtekeningen
verzamelen om aan de wethouder te overhandigen. Het is belangrijk voor de taalontwikkeling,
leesplezier en algemene ontwikkeling, dat alle kinderen van de Ronde Venen in de buurt een
bibliotheek hebben. U kunt deze petitie tekenen via deze link: http://www.redonzebieb.nl/

De MR bestaat uit 3 ouderleden en 3 leerkrachtleden. Afroditi Panagodimou-Bakker (ouder) en
Rianne Scholt-Bots (leerkracht) zijn een aantal jaren lid geweest van de MR. Zij hebben besloten om
te stoppen als MR lid. We willen Rianne en Afroditi ontzettend bedanken voor hun inzet! 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.

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.

Brood & Spelen
In de bijlage vindt u de nieuwsbrief van Brood & Spelen. Deze nieuwsbrief is speciaal voor OBS de
Pijlstaart.
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Tableau vivant
Groep 5 was op vrijdag 11 juni bezig met een Tableau Vivant! Met andere woorden een levend
schilderij. Een situatie wordt uitgebeeld zonder daarbij beweging of geluid te maken. Daarom is het
extra belangrijk om zowel gezichtsuitdrukkingen als houding iets meer te overdrijven dan je normaal
zou doen. Op die manier kunnen we toch begrijpen wat er wordt uitgebeeld! De kinderen hebben
zich eerst in oefenrondes opgewarmd door overdreven emoties van blijdschap, woede en verdriet
uit te beelden. Daarna zijn ze met de echte tableaus aan de gang gegaan. Dat waren situaties zoals
het omslaan van een boot of een ritje in de achtbaan. De kinderen onderzochten welke houding en
gezichtsuitdrukking je het beste kan vastleggen om te laten zien om wat voor situatie het ging. Deze
tableaus werden door henzelf vastgelegd via de camera's van de chromebooks. Zo hadden de
kinderen afwisselend de taak om uit te beelden, maar ook te regisseren hoe dit het beste op een
foto kon worden vastgelegd!

Groep 5 oefent tableaux vivants

Wij willen ruimte!
De leerlingen van groep 7a zijn op 17 juni uitgenodigd door de wethouder van onderwijs en de
burgemeester om het ruimtegebrek op de Pijlstaart onder de aandacht te brengen. Onder leiding
van meester Michel hebben de kinderen spandoeken gemaakt met de tekst: “Wij willen ruimte!”.
Isabelle en Mika hebben een filmpje overhandigd aan de burgemeester over het effect van het
lokalentekort. Met dank aan Floor Vioen (ouder en lid werkgroep huisvesting) is het een heel ludiek
en informatief filmpje geworden. We hopen hiermee dat het ruimtegebrek serieus wordt genomen
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door de gemeenteraadsleden.

Mika en Isabelle overhandigen het filmpje aan de burgemeester

Muziekleerkracht
In het nieuwe schooljaar mogen wij een nieuwe vakleerkracht muziek verwelkomen. Wilco Verhoeff
zal het team van de Pijlstaart komen versterken met muzikale klanken. Daar zijn wij en de kinderen
heel erg blij mee. Muziek is namelijk een belangrijk onderdeel van de ontwikkeling van kinderen.
Wilco gaat sinds juni elke donderdag langs de klassen om van de kleuters tot groep 8 muziekles te
verzorgen. Hij zal vanaf eind augustus elke dinsdag muziekles geven.

Wilco geeft muziekles aan de kleuters
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Musical groepen 8
Wij (groep 8) zijn bezig met de musical
“Sabotage op het spoor”. We doen het
in aparte groepen. Meestal gaan we
oefenen en laten we een paar vakken
vallen. Groep 8B, wij zetten de tafels
aan de kant en gaan dan in een kring
zitten.
Groep 8A, we zitten hetzelfde als in
het theater, maar de tafels staan
achter het publiek. We hebben de
schildersdoeken eerlijk verdeeld 8A-3
en 8B-3. We schilderen de doeken in
het handvaardigheidslokaal. We
knutselen elke dag ook in de klas voor
de musical. We hopen dat alle ouders
kunnen komen kijken, vanwege
corona gaat alles anders.

Met vriendelijke groet, Emma Zeilstra en Lilly Marsen

Verhalenverteller in de groepen 5 en 6
Donderdag 3 juni mochten de kinderen van de groepen 5 en 6 luisteren naar de voorstelling de
Nachtreis van Kunst Centraal.
Nachtreis is het eigen vluchtverhaal van Sahand Sahebdivani. Hij was nog maar drie jaar oud toen
hij, tijdens de Iran-Irak oorlog, door de bergen moest vluchten. Hij heeft deze avonturen bewerkt
voor kinderen. De eigen verhalen heeft hij vermengd met de volksverhalen die zijn vader aan hem
vertelde; het enige dat hij uit Iran mee heeft kunnen nemen.

In de klas waren de kinderen nog erg vol van zijn mooie verhaal en ze hebben allemaal erg geboeid
naar hem geluisterd. Dit was voor iedereen een mooie ervaring!
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Afscheid juf Melanie
Zoals u mogelijk al in de groepsindeling heeft gezien, werk ik volgend schooljaar niet meer op de
Pijlstaart. Hoewel ik hier met veel plezier heb gewerkt, heb ik besloten voor een nieuwe uitdaging te
gaan en een andere baan te accepteren. Natuurlijk maak ik dit schooljaar gewoon af in groep 6a. Ik
organiseer op woensdag 15 juli een leuk afscheid met de klas. Voor ouders is er gelegenheid om op
15 juli rond 12:30 op het plein afscheid te nemen.
Groetjes juf Melanie

Voorlezen
Deze week hebben de kinderen van groep 6a een prentenboek voorgelezen aan de instroomgroep.
De kinderen van beide groepen (en natuurlijk de juffen!) vonden het erg leuk! Daarom gaan we het
de laatste weken van het schooljaar nog enkele keren per week herhalen.
Dat levert natuurlijk ook super schattige foto's op!
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Nieuwe leerlingen
Mirte, instroomgroep

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

Activiteiten in de zomervakantie
Skateweek is het coolste skate-event tijdens de zomervakantie!
In kleine groepjes krijg je les van onze skate leraren, die zelf de tofste tricks voordoen.
Je hoeft geen eigen skateboard of bescherming mee te nemen, want daar zorgen wij voor :)

Beginnende skaters krijgen de basis aangeleerd en als je al enige ervaring hebt wordt de ollie,
drop-in of kickflip uitgelegd. Naast de lesmomenten zijn er demonstraties, spelletje en
groepsopdrachten.
En aan het einde van het event krijg je je persoonlijke skate diploma waarin al het geleerde is
bijgehouden.

Meer informatie vindt je via: www.skatedays.nl/skateweek
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