De Pijlsnel
Nieuwsbrief nr. 7 - maart 2022

Agenda maart
10 t/m
16
16

Rapportgesprekken groep 1 t/m 7
Boomfeestdag groepen 7

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.

Rapportgesprekken
Van 10 t/m 16 maart vinden de rapportgesprekken plaats voor groep 1 t/m 7.
Vanaf 7 maart kunt u zich inschrijven via Parro (om 08.00 voor ouders met meerdere kinderen, om
15.00 voor alle ouders).
Probeer zoveel mogelijk aan te sluiten op de andere gesprekken.
Alle gesprekken in de middag zijn op school, in de eigen klas.
Alle gesprekken in de avond zijn via Google Meet, dat kunt u vanuit thuis volgen.
De inschrijving sluit op woensdag 9 maart om 12.30 uur.
Wij spreken bij het 1e rapport graag alle ouders, als u zich niet heeft ingeschreven dan delen wij u
in. Wilt u goed de datum en het tijdstip controleren?
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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

Broertjes en zusjes aanmelden
Als u een kind onder de 4 jaar heeft dat nog niet is aangemeld, verzoeken wij u dat zo snel mogelijk
te doen. In verband met de planning is het voor ons belangrijk precies te weten hoeveel kleuters er
zullen instromen. Kinderen zijn pas bij ons in beeld als er ook daadwerkelijk een inschrijfformulier
bij ons is binnengekomen. Hier vindt u de link naar het inschrijfformulier.

Voorstellen juf Jolien groep 8b
Dag allemaal, mijn naam is Jolien van Zuilen. Ik ben 33 jaar en woon nu sinds een jaartje in
Vinkeveen. Na 12 jaar in Amsterdam gewoond en gewerkt te hebben, werd het tijd voor een huis
met een tuin en altijd een parkeerplek voor de deur.
Samen met mijn vriend en dochter Livia van 2 genieten we heerlijk van het groen en de plassen om
ons heen. Waar ik verder nog gelukkig van word: de zon, reizen, nieuwe plekken ontdekken, familie,
blije kinderen, kinderen waarbij het kwartje valt, duiken, lachen en heel veel lekker eten!
In juli verwachten we onze tweede dochter, dus ik zal hier niet lang zijn, maar tot die tijd verwacht ik
dat het een mooi avontuur zal zijn op De Pijlstaart.

Nieuws uit groep 5b
Quinten kreeg wel heel bijzonder bezoek aan de deur; de burgemeester van de Ronde Venen. De
burgemeester heeft aan Quinten “De Rondeveense Topper” (een jeugdlintje) uitgereikt. Hij is door
een aantal mensen genomineerd voor zijn actie voor de voedselbank van een jaar geleden.
Gefeliciteerd met je onderscheiding Quinten!
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De beide groepen 5 hadden op 17 februari een wel heel speciale gastles in de klas…een
geluidenjager!
Zo noemt Fedde ten Berge zichzelf. Hij is gefascineerd door geluid en maakt geluidskunstwerken.
Vanuit Kunst Centraal komt hij op scholen om met kinderen geluiden te vangen en samen te
ontdekken wat je daarmee kunt doen. De kinderen mochten met de verschillende kunstwerken
experimenteren. Het was heel leuk en leerzaam!

Hoeken kleuterklassen
In de vorige Pijlsnel heeft u kunnen lezen hoe de kleuters
democratisch een nieuw thema hebben gekozen.
Wat is er hard gewerkt de afgelopen weken!
In groep 1/2d is een heus dinomuseum ontstaan waarvoor de
kinderen zelfs kaartjes konden kopen bij een kassa. En er
kwam zelfs een dino uit een ei!
In groep 1/2c veranderde de klas in een ruimtestation en
rekenden de kinderen met gewichten.
In groep 1/2b zijn de kinderen aan de slag gegaan met
plattegronden om de Pokémon te vinden.
In groep 1/2a liepen veel ridders en prinsessen rond. Er zijn
kastelen gebouwd waar zelfs ook nog plattegronden van
getekend zijn.
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Stad van de toekomst
Het thema “Stadmakers” vanuit de wereldoriënterende methode Blink is deze week afgesloten met
presentaties.
De kinderen hebben in groepjes samengewerkt aan een “stad van de toekomst” en mochten elkaar
hun ontwerpen en bouwsels showen met voorzieningen en vormen van vervoer.
In de collage is te zien hoe trots de kinderen van groep 6b zijn met hun resultaten.

Gezocht voor kleuterklassen
Oproep: voor op het schoolplein. Stukken zeil, oude gordijnen, lappen stof etc. om hutten mee te
bouwen.
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Olympische spelen
De afgelopen weken heeft Nederland genoten van de Olympische Spelen.
Ook de kinderen waren erg benieuwd hoe de Nederlandse sporters het zouden doen.
Onder schooltijd werd er af en toe even tijd vrijgemaakt om live te kijken en de Nederlanders aan te
moedigen.
Zo keek groep 5a de race van de mannen op de schaats.

Welkom
In maart zullen de volgende nieuwe leerlingen bij ons op school starten:
Amin, groep 1/2b
Boris, groep 1/2b
Linn, groep 1/2d
Wij wensen jullie heel veel plezier op De Pijlstaart!

Ouders Lokaal
Hieronder vindt u aankomende activiteiten van Ouders Lokaal:
Woensdagochtend 2 maart: Koffie/Knutselochtend bij Mama Lokaal Abcoude
Vrijdagochtend 4 maart: Inspirerend kopje koffie bij Mama Lokaal Mijdrecht: Spel als tool in je
opvoeding
Dinsdagavond 8 maart: Zoom Workshop Herken de emoties van je kind
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