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Agenda december
03-12
22-12
24-12
10-01

Sinterklaasviering
Kerstviering (informatie hierover volgt nog)
Speelgoedochtend groep 1/2 en groep 3
Start kerstvakantie 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.

Sinterklaas
Ook dit jaar zal Sinterklaas een bezoek brengen aan onze school, dus vieren wij
op vrijdag 3 december het Sinterklaasfeest. Alle kinderen worden om 8.30 uur
in de klas verwacht. De Sint komt dit jaar rond 09.00 uur aan. Door alle
maatregelen is het niet mogelijk om met de kinderen buiten op het schoolplein
te wachten. Alle groepen zullen via een livestream de aankomst volgen.
Helaas is het dit jaar niet mogelijk om de aankomst buiten te volgen. Het is niet
de bedoeling buiten te wachten op de aankomst van de Sint. De Sint en zijn
pieten willen graag voldoende afstand houden tot volwassenen.
Nadat de Sint en zijn pieten zijn aangekomen gaan de groepen 5, 6, 7 en 8 naar
hun eigen klas om daar het sinterklaasfeest te vieren met surprises.
De groepen 1, 2, 3 en 4 gaan bij Sinterklaas op bezoek in de hal.
We houden deze dag de gewone schooltijd aan.
Ondanks de maatregelen maken we er een gezellige dag van voor de kinderen!
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Juf Wendy
Via dit bericht wil ik jullie op de hoogte brengen van het nieuws dat ik per 1 januari 2022 niet meer
werkzaam zal zijn als groepsleerkracht op OBS de Pijlstaart.
Na 14 jaar gewerkt te hebben op deze school is het tijd voor een nieuwe uitdaging en die heb ik
gevonden dichter bij huis, bij een scholengemeenschap, in Hilversum.
Twee dagen in de week zal ik als leerkracht voor de klas staan en de andere dagen ben ik begeleider
voor individuele kinderen en leraren.
Ik wil jullie bedanken voor het vertrouwen, steun en het prettige contact. Overigens was het erg
leuk om te zien dat de kinderen mooie ontwikkelingen hebben doorgemaakt de afgelopen 14 jaar op
de Pijlstaart.
Met vriendelijke groet,
Wendy
Groepsleerkracht 4B

Spel ontwerpen in de Plusklas
De kinderen in de plusklas ontwerpen met een knijper
hun eigen spel.
In de plusklas worden de kinderen veel aan het werk en
aan het denken gezet op analytisch, praktisch, creatief
vlak of een combinatie ervan. Het is de bedoeling dat bij
de opdrachten de kinderen (samen)werken en soms ook
tegen problemen aanlopen. Dat leert zo om grenzen te
verleggen, om meer over zichzelf te weten te komen: "Dit
doe ik goed, dit is mijn bijdrage aan onze oplossing". En:
"Dit ging mis, volgende keer pak ik dat anders aan".
In deze periode van het jaar, waarin de dagen korter
worden, Sinterklaas in het land is en er meer
gezelschapsspellen worden gespeeld, hebben de
kinderen de opdracht gekregen om in kleine groepjes
hun eigen spel te ontwerpen, waarbij een knijper de pion
is en Rupsje Nooitgenoeg voorstelt. Er zijn natuurlijk heel
veel mogelijkheden. Gebruiken ze hun fantasie? Maken
ze er een bijzonder spel van?
Uiteindelijk hebben ze eerst hun eigen spel gespeeld,
voordat deze met een ander groepje werd uitgewisseld.
De foto's laten zien hoe enthousiast ze hier allemaal aan
hebben gewerkt.
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Wandelen voor water
Hoe komen we in Nederland eigenlijk aan water? Hoe
zit dat bij leeftijdsgenoten in landen als Oeganda?
'Wandelen voor Water' is een actief programma waarbij
kinderen aan de slag gaan met het thema water. Dit
programma wordt afgesloten met een sponsorloop,
waarbij kinderen geld inzamelen voor waterprojecten
op scholen in Afrika en Azië.
De kinderen van de groepen 7 en 8 hebben maandag 1
november maar liefst zes kilometer gewandeld met zes
liter water op hun rug. Goed gedaan allemaal!
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Nieuwe leerlingen
Shane, groep 1/2d
Wij wensen Shane een fijne tijd toe op de Pijlstaart!
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