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Agenda februari

24-02
24-02
24-02

25-02
07-03

Eerste rapport gr. 1 t/m 8
Speelgoeddag groep 1/2
Start voorjaarsvakantie om 14.15 uur (i.v.m.
studiedag op 25 februari.
Studiedag, school gesloten
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.

Controleren op luizen
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:
Instructies Thuisbehandeling | Luizenkliniek

Voorstellen juf Fabiënne
Mijn naam is Fabiënne Bosch, ik zal de komende periode samen met Juf Miriam
lesgeven in groep 6B. Ik zal op dinsdag en woensdag aanwezig zijn.
Ik ben 21 jaar oud en vierdejaars Pabostudente. Naast de reguliere Pabo doe ik de
sportklas, ik vind het dan ook erg leuk om gymles te geven.
Samen met mijn tweelingzus woon ik samen in Mijdrecht.
Als ik niet op school werkzaam ben, ben ik ook veel te vinden op de zeilschool in
Vinkeveen.
Hier geef ik suplessen, werk ik op kantoor en in de bediening in het restaurant.
In mijn vrije tijd vind ik het leuk om met vrienden af te spreken en op het strand
of in het bos te wandelen. Ook ben ik graag in de sportschool om lekker in
beweging te zijn. Ik kijk uit naar een leuke periode!
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Voorstellen juf Anita
Ik stel mij graag even aan jullie voor.
Mijn naam is Anita Veenis, ik ben 37 jaar en woon samen met mijn
vriend en twee kinderen in Mijdrecht. Na 13 jaar gewerkt te hebben op
een basisschool in Aalsmeer ben ik sinds 1,5 jaar werkzaam in de
invalpoule van Auro. Hierdoor heb ik al op verschillende scholen van
Stichting Auro mogen werken. Na de kerstvakantie ben ik op de
maandag begonnen in groep 8b. We gaan er met elkaar een gezellig en
leerzaam laatste half jaar van de basisschool van maken!

Stembus in de kleuterklas
Alle kinderen van groep 1/2 hebben dit keer zelf een thema mogen kiezen.
Na een inventarisatie mochten de kinderen hun stem uitbrengen. Zo is er democratisch gekozen en
leren de kinderen van groep 1/2a de komende tijd over ridders en prinsessen, is groep 1/2b in de
ban van Pokémon, waant groep 1/2c zich in de ruimte en gaat groep 1/2d heel ver terug in de tijd
van de dinosauriërs. De kinderen genieten ervan!
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Letterfeest groep 3
Na het afronden van kern 6 van Veilig Leren Lezen is het feest in groep 3! De kinderen hebben nu
àlle letters aangeboden gekregen en krijgen daarom hun letterdiploma. Een feestelijk moment en
daar wordt uiteraard bij stil gestaan; het is een feestje in de klas en daar horen een speurtocht, een
filmpje en een knutsel bij! Dit alles in het teken van ‘de ruimte’.
Op de tweede foto ziet u dat ook de kinderen thuis mee konden doen via een live videoverbinding.

Welkom
In februari zullen de volgende nieuwe leerlingen bij ons op school starten:

Jet, groep 1/2d
Jeylie, groep 1/2b
Boaz, groep 1/2a
Romy, groep 1/2a
Lucas, groep 1/2c

Wij wensen jullie heel veel plezier op De Pijlstaart!
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