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Agenda oktober

11-10 t/m
12-10
15-10
15-10
25-10

Schoolfotograaf
Speelgoedochtend
Start herfstvakantie 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.

Herinnering Parro
Zoals reeds bekend gaan we de app ‘Parro’ gebruiken als communicatiemiddel tussen u en de
leerkracht. Vanaf 4 oktober gaat dit in. Velen van u hebben zich al aangemeld, wat fijn. Mocht u
Parro nog niet geïnstalleerd hebben, dan willen we u vragen om dit alsnog te doen. Mocht u
problemen ervaren, neem dan contact op met de leerkracht van uw kind of met de administratie.

Via onderstaande link kunt u de veelgestelde vragen van Parro bekijken:
https://www.parnassys.nl/support/hulp-ouders

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.luizenkliniek.nl/behandelingen/thuis-behandeling/instructies-thuisbehandeling

Parkeren
Let u alstublieft op met parkeren als u uw kind brengt of ophaalt van school. Parkeer niet dubbel,
parkeer bijvoorbeeld in de Dodaarslaan en loop het laatste stukje of nóg beter beter; wanneer het
kan, kom op de fiets! Dit alles met het oog op de veiligheid van uw/onze kinderen! Denkt u ook nog
aan het éénrichtingsverkeer in de Pijlstaartlaan?
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Broertjes en zusjes
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

Schoolfotograaf
Zoals vermeld in de jaarplanner komt de schoolfotograaf op 11 en 12 oktober. U ontvangt later van
ons nog het schema, zodat u weet op welke dag uw kind aan de beurt is. Onder schooltijd worden
alleen de broertjes en zusjes die al op school zitten gefotografeerd. Broertjes en zusjes die nog niet
op school zitten, kunnen dit jaar helaas niet gefotografeerd worden. Op maandag is er wel gewoon
gym. Houd daar dus rekening mee.

Kinderboekenweek ‘Worden wat je wil’
Het maakt niet uit wie je bent of waar je vandaan
komt, goed bent in rekenen of juist in tekenen, vier
jaar oud bent of al tien jaar. Ieder kind kan worden
waar het van droomt. Beroepen als astronaut,
dokter of kok… kinderen spelen vaak na wat ze
willen worden. Of ze worden geïnspireerd door hun
idolen of helden: een bekende zangeres, voetballer
of YouTuber. Kinderboeken zijn een onuitputtelijke
bron om over beroepen na te denken of te

fantaseren. Tijdens de Kinderboekenweek 2021 kun je alles worden wat je wil en alvast dromen over
later!

We hebben besloten om de Kinderboekenweekavond (die gepland stond op 14 oktober) niet door te
laten gaan. We vinden het op dit moment nog niet verantwoord om zoveel ouders tegelijk in de
school te laten op een avond. We vinden het erg jammer! We gaan ervan uit dat we dit volgend
schooljaar wel weer door kunnen laten gaan.

Op 6 oktober start de Kinderboekenweek. Lezen is leuk en belangrijk! Daarom organiseren wij,
samen met boekhandel Mondria in Mijdrecht, een kinderboeken actie. Als je in de periode van 6
oktober t/m 23 oktober één (of meerdere) kinderboek(en) koopt bij boekhandel Mondria dan
sparen wij voor nieuwe kinderboeken voor onze school. Bij Mondria staat een box met de
Pijlstaartschool erop. Stop de kassabon samen met de bon die je van jouw juf of meester hebt
gehad in de box en spaar automatisch mee. Leuk als jullie allemaal mee doen!

Nieuwe leerlingen
Eve, groep 1/2b

Van harte welkom Eve!
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