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Agenda november

08-11 t/m
12/11
12-11

Voortgangsgesprekken
Versieren Sinterklaas (ochtend)

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.

Voortgangsgesprekken
In week 45  (8 t/m 12 november) zullen de voortgangsgesprekken plaatsvinden voor de groepen 1
t/m 7.
Dit jaar wordt u via Parro uitgenodigd om u in te schrijven voor een gesprek. De leerkrachten zullen
u de mogelijkheid bieden om online of live het gesprek met ze te voeren.
Woensdag 3 november vanaf 13.00 uur kunnen de ouders met meerdere kinderen bij ons op school
zich als eerste inschrijven. Vanaf donderdag 4 november kunnen alle ouders zich inschrijven.
De inschrijving sluit vrijdag 5 november om 14.00 uur.
We willen u vragen om qua tijd zoveel mogelijk aan te sluiten bij de gesprekken die al gepland zijn.
Mochten er vanuit de overheid strenge regels komen rondom de basisscholen, dan kan het zo zijn
dat wij toch weer de gesprekken helemaal online moeten gaan voeren. Mocht dit zo zijn, dan hoort
u dit zo snel mogelijk van ons.

Luizenouders gevraagd
Wij zijn dringend op zoek naar luizenouders. Het is de bedoeling dat er iedere woensdagochtend na
een vakantie een groep ouders onze leerlingen gaat controleren op hoofdluis. Dit vergt ongeveer
een uur van uw tijd, uiteraard geldt hierbij dat hoe groter de groep is, hoe sneller men klaar is met
de controle. Wilt u helpen met de luizencontrole, laat dit dan weten aan Laurette:
administratie@obs-depijlstaart.nl. Graag opgeven tot uiterlijk maandag 8 november. Ook kunt u
aangeven of u coördinator wilt zijn. Alvast bedankt voor uw hulp!

Het blijft belangrijk uw kind(eren) thuis regelmatig te controleren. Wanneer u hoofdluis constateert,
laat dit z.s.m. aan de leerkracht van uw kind weten. Zo kunnen we ervoor zorgen dat onze school
luisvrij blijft.
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Medezeggenschapsraad (MR)
Met de start van een nieuw schooljaar brengen wij langs deze weg graag ook graag de
werkzaamheden van de medezeggenschapsraad (MR) weer even bij iedereen onder de aandacht. De
MR bestaat uit 3 leerkrachten en 3 ouders, die de belangen van alle medewerkers, ouders en
daarmee vooral ook de kinderen zo goed mogelijk wil behartigen. Wij denken graag mee met de
school om een steeds beter en vooral veilig onderwijsklimaat te realiseren. Hiertoe overleggen wij
met directie over het beleid op het gebied van personeel, financiën, kwaliteit, lesmethoden,
veiligheid, maar ook over huisvesting, vakantieplanning en tal van andere belangrijke zaken rondom
de school en de kinderen.

Om een waardevolle gesprekspartner te kunnen zijn voor de directie en ieders mening zoveel
mogelijk mee te kunnen nemen is het voor ons van belang dat je deze bij ons kenbaar maakt. Dat
kan door te reageren via e-mail (mr@obs-depijlstaart.nl), een telefoontje, de MR box bij de
schooldeur of door ons aan de jas te trekken. Onze rol kunnen we pas goed vervullen als wij jullie
input krijgen!

Ook dit schooljaar gaat de MR zich weer naar eer en geweten inzetten voor de school. Er zijn een
aantal jaarlijks terugkerende onderwerpen, zoals het jaarplan, de begroting, personeelsformatie,
vakantieplanning, ouderraad en de schoolgids. Mocht je als leerkracht of ouder belangrijke thema’s
signaleren, dan horen we die natuurlijk graag zodat we deze in kunnen brengen in ons overleg met
de directie.

De eerste vergadering was donderdag 14 oktober. In deze vergadering stonden een aantal punten
centraal, namelijk de update van de huisvesting, afspraken over ouders in de school en het gebruik
van Parro. De notulen van deze vergadering kunt u terugvinden op de website.

Dit schooljaar kennen wij een nieuwe samenstelling van de MR. Wij bedanken Rianne Scholt en
Afroditi Panagodimou voor hun inzet. Ook Suzanne Vlak voor het maken van alle notulen het
afgelopen jaar.

De samenstelling voor de MR 2021/2022 is als volgt:

Sidney Rouwenhorst (ouder)

Marouane Iqrarouch (ouder)

Maxine Klesman (ouder)

Linda Fokker (leerkracht)

Jasmijn Valkenburg (leerkracht)

Shanna Klijn (leerkracht)
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Brood & Spelen
In de bijlage vindt u de nieuwsbrief van Brood & Spelen. Deze nieuwsbrief is speciaal voor OBS de
Pijlstaart.

Finale voorleeswedstrijd op OBS de Pijlstaart
Al jarenlang is de voorleeswedstrijd een traditie tijdens de Kinderboekenweek.
Na de voorrondes in de groepen 7 en 8 waren de vier finalisten bekend: Toby uit 7a, Amina uit 7b,
Elize uit 8a en Noah uit 8b.

Wat was het spannend! De deskundige jury riep uiteindelijk Noah uit tot winnaar.
Het publiek hing aan zijn lippen; het was helemaal stil in de grote aula.
De jury vond vooral zijn natuurlijke, rustige manier van vertellen erg goed, net als zijn intonatie en
stemmetjes. Ook maakte hij goed contact met zijn publiek.
Noah mag nu door naar de regiofinales namens de Pijlstaart. Zijn klasgenoten zijn nu al trots. Veel
succes Noah!
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Nieuwe leerlingen
Levi, groep 1/2b
Julie, groep 1/2a
Emmely, groep 1/2c
Senne, groep 1/2c
Jonathan, groep 1/2a

Wij wensen deze leerlingen een fijne tijd toe bij ons op school!
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