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Agenda januari
10-01 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.

MR
Op 9 december was de MR vergadering. De MR heeft toen kort vergaderd over:
1. Het vertrek van Jaco en de aanstelling van Hans Jansen als directeur tot er een nieuwe directeur is
gevonden; en
2. Corona update en maatregelen in en rondom de school.
Hans heeft zich aan de OMR voorgesteld en kort zijn achtergrond en ervaring met het onderwijs en
kinderen/jongeren omschreven. Hans blijft tot er een nieuwe directeur is gevonden, maar in ieder
geval tot 1 april 2022. Er zal nu een benoemingsadviescommissie (BAC) worden samengesteld,
waarin Marouane Iqrarouch namens de OMR zal plaatsnemen. De BAC heeft de opdracht,
gebaseerd op het opgestelde profiel, om advies uit te brengen over de mate van benoembaarheid
van een kandidaat voor de functie.
Het volgende punt was de update over Corona. Hans geeft aan dat we lange tijd weinig
besmettingen hebben gehad, maar dat het de laatste weken toch oploopt. Sommige klassen hebben
daardoor ook thuisonderwijs gehad. De afspraken rond quarantaine en thuisonderwijs lijken nog
niet duidelijk voor alle ouders. De MR kijkt samen met de directie hoe de communicatie hierover kan
worden verbeterd. De MR hoopt dat de ouders, de leerkrachten en directie elkaar met wederzijds
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respect blijven benaderen.

Sinterklaas
Vrijdag 3 december bezocht de Sint met zijn Pieten onze school.
Sinterklaas kwam dit jaar met een brandweerwagen aan.
Sinterklaas mocht de brandweerwagen van de brandweerkazerne uit Vinkeveen gebruiken om naar
de Pijlstaartschool te komen. De aankomst was te volgen via een link. Op deze manier konden de
kinderen in de klassen het goed volgen.
Ondanks de Corona-maatregelen kon toch iedere klas, op afstand, langs bij de Sint in de aula.
Er werden allerlei optredens gegeven.
Groep 1 t/ 4 had verder een gezellige feestochtend vol met spelletjes en groep 5 t/m 8 was natuurlijk
druk met alle surprises en het beluisteren van alle gedichten.
Kinderen die in quarantaine zaten waren er via google-meet toch een beetje bij.
Zo pakte Charlie uit groep 5b haar surprise voor de camera uit, zie foto.
En Myrthe uit groep 3 kon zelfs, als enige, veilig bij Sinterklaas "op schoot" zitten!
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Pietengym
3 december werd een extra feestelijke dag doordat alle
kinderen naar de Pietengym in de Boei mochten.
De gymleerkrachten hebben samen met stagiaires drie
gymzalen volgebouwd voor deze bijzondere gymles. Wat een
spektakel!
Wanneer je goed kijkt naar de foto's zie je zelfs dat er een
heuse schommelende stoomboot is gemaakt van de lange
mat en alle touwen.
En ook was een grote air tumblingbaan voor alle kunstjes!

Kerstontbijt
Met een eigen ontbijt in prachtige versierde dozen hebben de kinderen genoten van het kerstontbijt
in de klas. Zelfs de kinderen die er jammer genoeg niet bij konden zijn, omdat ze in quarantaine
zaten, waren er toch d.m.v. Google Meet bij. Wat was het gezellig en wat zagen de kinderen er
prachtig uit!
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Welkom
In januari zullen de volgende nieuwe leerlingen bij ons op school starten:
Maxim, groep 1/2B
Déjen, groep 1/2C
Levi, groep 1/2D
Nikias, groep 1/2D
Wolf, groep 3
Liv, groep 4b
Wij wensen jullie heel veel plezier op De Pijlstaart!

Tot slot
Wij wensen alle ouders en kinderen, ondanks alles, hele fijne feestdagen en een gelukkig maar
vooral gezond 2022 toe!

4

