
De Pijlsnel

Nieuwsbrief nr. 10 - juni 2022

Agenda juni

06-06
07-06
13-06
17-06
22-06

Tweede Pinksterdag, vrij
Studiedag, school gesloten
Studiedag groep 1/2, groep 1/2 lesvrij
Juffendag groep ½
Schoolreisje alle groepen

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.

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.

MR
Woensdag 18 mei vond de MR vergadering plaats. Dit keer weer fysiek op school. Er stond een
aantal thema’s centraal, waaronder de huisvesting, de werkdrukgelden, de formatie en het
schoolreisje.
Het eerste agendapunt was een update van de huisvesting. De werkdrukgelden werden daarna
besproken. De werkdrukgelden zijn bedoeld om de werkdruk van de leerkrachten te verminderen.
Afgelopen jaar zijn deze gelden onder andere gebruikt voor meer “handen in de klas”, zoals
bijvoorbeeld onderwijsassistenten. Door uitval van leerkrachten door ziekte en verplichte
quarantainemaatregelen is de onderwijsassistent veelvuldig ingezet voor de klas en daardoor
hebben de leerkrachten weinig geprofiteerd van de extra handen in de klas. Hier wordt komend jaar
beter opgelet. De MR zal dit ook in de gaten houden.

Het leerlingenaantal op de Pijlstaart daalt per 1 augustus a.s., maar trekt daarna weer aan. Hierdoor
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zullen er ook wijzigingen plaatsvinden in de formatie. Het formatieplan is besproken en de MR heeft
meegedacht hoe dit moet worden gecommuniceerd naar de ouders. Ook wordt er vanuit de MR
meegedacht over de PR van de school.

Binnenkort gaan de kinderen op de Pijlstaart op schoolreisje. De MR heeft reacties van ouders
gekregen over de keuze van het schoolreisje. Er was onvrede over het soort uitje en niet alles was
duidelijk gecommuniceerd. De MR heeft het hierover gehad en de directie geadviseerd over de
communicatie. De MR hoopt dat alle kinderen een fijn schoolreisje zullen hebben. In september
zullen de kinderen opnieuw gaan en wordt dit groots aangepakt.

U kunt de notulen van deze MR-vergadering binnenkort lezen op de website.

Even voorstellen juf Joanneke
Mijn naam is Joanneke van Ginkel. Ik ben 53 jaar en ben getrouwd met
Martin en we hebben 2 kinderen. Een jongen, Lex, van 22 jaar en een
meisje, Anne, van 18 jaar. Ik woon in Mijdrecht.
Drie jaar geleden ben ik begonnen met de studie PABO aan de
Hogeschool Utrecht. Dat was een heel avontuur, maar het einde is in
zicht. Mocht u denken mij ook in Wilnis te zien lopen, dan kan dat, maar
hoogstwaarschijnlijk is dat dan mijn tweelingzus ;).

Dodenherdenking 4 mei
Op 4 mei stond ook de Pijlstaart om 20.00 uur stil bij de Nationale Dodenherdenking. De Ouderraad
heeft een prachtig bloemstuk laten maken dat Joep en Mick uit groep 7b mochten neerleggen bij het
oorlogsmonument in Vinkeveen. Dit deden ze namens alle kinderen en het team van OBS de
Pijlstaart.
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Groepen 8 op kamp
De leerlingen van de groepen 8 zijn op kamp geweest naar Heino. Traditiegetrouw zijn ze op
maandagochtend 16 mei uitgezwaaid.

Huisvesting
Het is opruimen en schuiven geblazen in de Pijlstaart! De interne verbouwing (fase 1) start 25 juni,
eindelijk is het zover. Door effectief verhuizen hebben de leerlingen er weinig tot geen last van, de
laatste weken. De indeling zal veranderen waardoor twee klaslokalen, twee magazijnen en één
kantoor getransformeerd worden naar drie klaslokalen. Alle kantoorruimtes krijgen een andere plek
in de school en één kantoorruimte zal verbouwd worden tot teamkamer. Nog voor de start van het
nieuwe schooljaar, in de zomervakantie, moet alles klaar zijn.

De verbouw en nieuwbouw van het bijgebouw (fase 2) staat figuurlijk nog in de steigers. De
prognose is dat fase 2 in het nieuwe schooljaar start en wij vanaf schooljaar 2023-2024 daar vier
groepen kunnen huisvesten.
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Avond4daagse
Dit groepje kinderen uit groep 6B heeft 10 km gelopen bij de Avondvierdaagse! Daar zijn ze
natuurlijk best trots op!

Brood en Spelen
Onze leerlingen spelen buiten onder begeleiding van Brood en Spelen. Wie o wie komt het team
versterken? Neem contact op via werken@broodspelen.nl

Lente bij de kleuters
De kleuters hebben de afgelopen weken gewerkt aan het thema
lente.
Dit thema is geopend met een lentespeurtocht in het park.

Ook in de klas werd het een beetje lente.
De kinderen hebben zonnebloem zaadjes gezaaid en elke dag
hebben ze gekeken hoeveel de plantjes gegroeid waren.
Ook was er kikkerdril in de klassen. Elke ochtend werd er
nieuwsgierig gekeken of de kikkervisjes al pootjes kregen.
Als ze voor- èn achterpootjes hebben worden ze natuurlijk
vrijgelaten!
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Schoolvoetbal
Op 18 mei was het de beurt aan de meisjes van groep 7a om deel te nemen aan het
schoolvoetbaltoernooi. Bij CSW speelden zij hun wedstrijden en waren dolgelukkig met hun
medaille.

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

Skipp, groep 1/2a
Loa, groep 1/2a
Lola, groep 1/2b
Stijn, groep 1/2b
Xavi, groep 1/2c

Wij wensen jullie heel veel plezier op De Pijlstaart!

Ouders Lokaal
Hieronder vindt u aankomende activiteiten van Ouders Lokaal:

Vrijdagochtend 10 juni: Inspirerend Kopje Koffie bij Mama Lokaal Mijdrecht
Dinsdagavond 21 juni Inspiratie Workshop Van Ruzie naar Rust tussen je kinderen
Maandagavond 27 juni Zoom Workshop: 'Word de ouder die je wél wilt zijn'
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