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Agenda april

14-04
14-04
15-04
18-04
20-04
21-04
22-04
22-04
09-05

Paasontbijt
Koningsspelen, aansluitend op het paasontbijt
Goede Vrijdag, paasvrij
Tweede Paasdag, paasvrij
Cito-eindtoets groep 8
Cito-eindtoets groep 8
Cito-eindtoets groep 8
Start meivakantie om 14.15 uur t/m 6 mei
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

Rapport
Aan het einde van het schooljaar gaan we over op nieuwe rapportmappen. Alle kinderen van groep
1 t/m 7 krijgen dan een nieuwe map. Alleen groep 8 zal het oude rapport behouden.
Het oude rapport mag u daarom thuis houden, deze hoeft niet meer mee terug naar school.

Schoolreisje
Nu de coronamaatregelen zijn opgeheven zijn we bezig een schoolreisje te plannen. Dit schooljaar
zal er nog een schoolreisje plaatsvinden. Meer informatie volgt t.z.t.
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MR
Op donderdag 17 maart was de MR vergadering. De vergadering is gestart met een kennismaking
tussen de MR en de nieuwe directeur Tom. Er heeft een overdracht plaatsgevonden tussen Hans en
Tom, zodat Tom 1 april goed kan starten op de Pijlstaart. Een aantal zaken zullen door Tom worden
opgepakt, zoals het aanpassen van de schoolgids en het updaten van de website.

De MR werd op de hoogte gebracht over de personeelsbezetting. Er zijn een aantal leerkrachten
aangenomen en dit wordt binnenkort naar de ouders gecommuniceerd.

Ook heeft de MR gesproken over de vluchtelingen uit Oekraïne. Binnen stichting Auro wordt er
gekeken hoe er wordt omgegaan met de opvang van deze kinderen. Op de Pijlstaart zijn er nu nog
geen aanmeldingen, op andere Auro scholen wel.

De MR werd op de hoogte gesteld over de voortgang van de huisvesting. Hierbij werden de
verschillende fases van de verbouwing besproken. Er wordt nu onderzocht welke aannemer dit
project gaat uitvoeren. Wanneer er meer bekend is over het tijdspad, dan wordt dit met de ouders
gecommuniceerd.

Andere belangrijke punten waren de social media lessen op school, het schoolreisje en het
formatieplan. U kunt de uitgewerkte notulen binnenkort lezen op de website.

Geld ingezameld voor Oekraïne
Groep 6a heeft geld ingezameld voor een dichte glijbaan, omdat er met Luc uit groep 6a een naar
ongeluk is gebeurd aan het begin van het schooljaar. Zo’n glijbaan kost erg veel geld en het duurde
te lang om het geld bij elkaar te sparen.

Toen ging de oorlog tussen Oekraïne en Rusland beginnen. Er zijn afgelopen maand al heel veel
mensen om het leven gekomen in Oekraïne en weggevlucht.
Daarom hebben we met de hele klas besloten om dat geld te storten op Giro 555 voor Oekraïne. Het
bedrag dat we hadden gespaard is om precies te zijn € 47,20.

Luc en Teun uit groep 6a
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Sponsorloop voor Oekraïne
Op vrijdag 18 maart was er in groep 8b een sponsorloop voor Oekraïne. Het idee is er gekomen
nadat er in het jeugdjournaal werd gezegd dat de gevluchte Oekraïnse kinderen zo snel mogelijk
hier in Nederland naar school moeten. Toen is er bedacht dat we ook iets wilden doen voor al de
mensen die zijn gevlucht en willen vluchten. Met het idee iets te willen doen is er over nagedacht en
uiteindelijk besloten een sponsorloop te houden voor de klas. Met een half uur rondjes door het
park te rennen, is het gelukt om als eindbedrag wel €920 euro op te halen.

Groetjes Tessel en Julia

Koekjes gebakken voor Giro555
Tijn heeft samen met zijn moeder koekjes gebakken en deze
verkocht voor dit goede doel. Wat een kanjer ben jij Tijn!
Lief dat je ook je klasgenoten nog trakteerde op zo’n lekkernij.
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Grote Rekendag 3 maart
Malmberg organiseert, samen met de Universiteit Utrecht, de Grote Rekendag.
De Grote Rekendag is een jaarlijks terugkerende dag voor groep 1 tot en met 8 die helemaal in het
teken staat van rekenen. Het is een dag van onderzoekend leren en speelse opdrachten. Een dag die
laat zien dat rekenen meer is dan alleen sommen maken.
De titel van de 20e Grote Rekendag is ‘Bouwavonturen’.
Er komen veel rekenactiviteiten kijken bij bouwen: tekenen, inschatten, rubriceren, plannen.
De kinderen combineren denkkracht met handvaardigheid. Een heel avontuur! Ze ontdekken hoe
het is om architect te zijn of constructeur of bouwer.

Thema ‘verkeer’ bij de kleuters
De kleuters zijn druk bezig geweest met het verkeer. Zo hebben ze
auto’s gevouwen en zelf voertuigen ontworpen. De kinderen
leerden de t van trein. Maar zal je de trein ook halen? De kinderen
zijn aan de slag gegaan met leren klokkijken en veel kinderen
kunnen de hele uren al aflezen. Knap hoor!

Maar ook zijn er
bussommen gemaakt en
hebben de kinderen zelf
sommetjes bedacht na
het tellen van kinderen in
de bus.
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Liedjesatlas
Op 8 maart hadden de kleuters een hele speciale dag; zij mochten naar een
muziekvoorstelling ‘de Liedjesatalas’ in de gymzaal van De schakel.
Peer en Steef maakten samen met alle kinderen een muzikale reis over de
hele wereld.
Al zingend ontdekken zij hoe kinderen in Senegal leven en wat de favoriete
dans van Brazilianen is. Ook Nederland werd niet vergeten! De kinderen
hebben gedanst, geklapt, gestampt, indianen nagedaan en nog veel meer!

Stilzitten was er niet bij.

Techniekles op het Veenlanden College
25 maart mochten de groepen 8 naar het VLC voor een toffe
techniekles.
Een leerzame opdracht….en niet alleen vanwege de
techniekopdracht zelf!

Even konden de groep 8-ers al proeven van de middelbare
school! En dat gebouw is best groot en de scholieren zijn al
best oud ;)

Cadeau van de OR voor de bovenbouw
De bovenbouw werd dit schooljaar in de
kerstperiode, door de ouderraad, verrast met een
bol.com cadeaubon.
De kinderen hebben samen met de leerkracht iets
uitgezocht. Zo hebben bijvoorbeeld de kinderen van
groep 7a gekozen voor 2 voetballen en een mooie
legpuzzel.

Toch leuk zo’ n aardigheidje van de kerstman!
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Welkom
In april zullen de volgende nieuwe leerlingen bij ons op school starten:

Emily, groep 1/2a
Femke, groep 1/2c
Jennifer, groep 1/2c

Wij wensen jullie heel veel plezier op De Pijlstaart!
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