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Agenda mei
11-05
18-05
26-05
27-05

Schoolvoetbal jongens gr. 7/8
Schoolvoetbal jongens gr. 5/6
Schoolvoetbal meisjes gr. 7/8
Hemelvaart, vrij
Vrij

Beste ouders,
Het is alweer even geleden maar 1 april startte ik als directeur op de Pijlstaart. Nu, drie weken later,
besef ik me dat de dagen voorbij vliegen. Een fantastisch leerkrachtenteam en onmisbaar onderwijs
ondersteunend personeel zorgen ervoor dat ik hier een hele fijne start heb gemaakt. Zeker net zo
belangrijk en wat is het genieten; alle leerlingen die eindelijk weer onbezorgd, zonder maatregelen,
in school zijn.
Tijdens mijn ronde langs alle klassen stelden de kinderen de meest uiteenlopende vragen, waren er
verlegen blikken maar was er ook veel enthousiasme. Wie is die meester toch? Daarom staat mijn
deur altijd open; voor zomaar een praatje, voor vragen of voor een potje AirHockey tijdens de lunch.
Naast al dit luchtigs zijn we op de Pijlstaart natuurlijk ook nog hard aan het werk. De kanjers van
groep 8 zitten bijvoorbeeld midden in de (eind)CITO. Weer een mijlpaal in hun onderwijscarrière. In
het hoofdgebouw lezen bovenbouw leerlingen met jongere leerlingen en zijn er hulpouders die ons
assisteren bij “Rekentijgers”. Met als klap op de vuurpijl een heerlijk paasontbijt met een
fantastische georganiseerde sportdag. Op de volgende pagina krijgt u van mij een update met
betrekking tot de huisvesting. Namens het team van de Pijlstaart: een hele fijne vakantie!
Tom Hooghuis
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Huisvesting
Momenteel volgen leerlingen van de Pijlstaart op drie locaties onderwijs. In het bijgebouw de
groepen 8, in de Jozefschool de groepen 7 en in het hoofdgebouw de overige groepen. Daarnaast
geven de muziekdocent en beeldende vorming docent ook nog les in het bijgebouw. De
problematiek rondom de huisvesting is al langere tijd een struikelblok. We weten ook dat de
gemeente akkoord gaf voor een grote interne verbouwing en nieuwbouw/aanbouw in het park
achter de school. Daar zijn we natuurlijk heel erg blij mee!
De architect/bouwbegeleider heeft inmiddels een bouwbedrijf gevonden dat nog voor de
zomervakantie van start gaat met fase 1: de interne verbouwing om meer lokalen in het
hoofdgebouw te creëren. Door intern te schuiven hebben de leerlingen er weinig last van en is de
situatie veilig. Als alles volgens plan verloopt is deze verbouwing bij de start van het nieuwe
schooljaar afgerond.
Fase 2: de nieuwbouw/aanbouw in het park achter de school gaat in het nieuwe schooljaar van start
en zal minimaal zes maanden duren. Daar komen vier lokalen. U snapt, door het niet kunnen
gebruiken van het bijgebouw maken we ook volgend schooljaar nog gebruik van twee lokalen in de
Jozefschool. Afhankelijk van het aantal groepen, de formatie en inhoudelijke argumenten maken we
als team een keuze welke twee groepen er volgend schooljaar naar de Jozefschool gaan. Ouders van
de desbetreffende groepen worden na de meivakantie middels een brief per mail geïnformeerd.
Als team van de Pijlstaart begrijpen we dat deze situatie verre van ideaal en beseffen we ons ook dat
we als team geen invloed op de hebben op het huisvestingsprobleem. Het is een gegeven feit waar
de leerlingen de dupe van zijn, maar er is een stip op de horizon. We zijn blij met groen licht van de
gemeente en kijken uit naar het eindresultaat.

Verkeersveiligheid
Komt u met dit mooie weer zoveel mogelijk op de fiets? Zo niet, denkt u dan aan de
verkeersveiligheid met de auto? Met enige regelmaat ontvangen wij van andere ouders en bewoners
klachten over het verkeer op de Pijlstaartlaan bij het brengen en halen. Laten we het goede
voorbeeld geven! Van 2 t/m 6 mei voert de gemeente onderhoudswerkzaamheden uit ten behoeve
van de verkeersveiligheid.

Onderwijs
Door de krapte op de arbeidsmarkt is het leerkrachtentekort een landelijk probleem. Een tekort van
9100 fulltime leerkrachten welteverstaan. Gelukkig maakt u als ouder van de Pijlstaart weinig mee
van dit tekort. We doen het goed.
Op de achtergrond zetten we echter met enige regelmaat alle zeilen bij. Zo springen
onderwijsassistenten in, gaat het team creatief om met hun werkdagen en/of werken collega’s extra
zodat we alle klassen kunnen voorzien van onderwijs. Dit vraagt veel van het team en de organisatie.
In het uiterste geval vragen wij u uw kind thuis te houden en dit vraagt weer veel van u als ouder(s).
Regeren is vooruitzien. Deze week had ik een waardevol gesprek met één van de ouders om
out-of-the box mee te denken over hoe we als school en ouders samen kunnen optrekken bij
eventuele vervanging. Mocht u op zoek zijn naar een baan als leerkracht of onderwijsassistent bij
stichting AURO, heeft u goede ideeën en denkt u graag mee hoe wij hier in de toekomst mee om
kunnen gaan? We komen graag in contact met u! directie@obs-depijlstaart.nl

2

De Pijlsnel
Schoolreisje
Wegens de coronamaatregelen die toentertijd van kracht waren, zijn we twee jaar aaneengesloten
niet op schoolreisje geweest. Normaliter gaan we aan het begin van het schooljaar erop uit; dit
verplaatsen we nu naar juni a.s.. Volgens het vijf-jaren plan kiezen we dit jaar een low-budget uitje.
Dat betekent dat we geen gebruik zullen maken van touringcars, maar dat we een beroep zullen
doen op u als ouder om te rijden. Het schoolreisje staat gepland op woensdag 22 juni. Noteer deze
datum alvast in uw agenda. Verdere informatie hierover volgt nog.
In het nieuwe schooljaar zullen we traditiegetrouw weer in september met de hele school op
schoolreisje gaan en pakken we extra groots uit!

Avond4daagse
Eindelijk wordt er weer een Avond4daagse georganiseerd! In de bijlage vindt u de flyer waarin u alle
belangrijke informatie kunt lezen. De organisatie is in handen van de IJsvereniging Vinkeveen.
Leerlingen van de Pijlstaart die meelopen starten elke dag vanaf ons schoolplein. Leerkrachten
lopen niet mee. Op dinsdag 17 mei zijn ouders van de Ouderraad en Tom Hooghuis wel aanwezig bij
de start.

Vakantierooster 2022-2023
Hieronder vindt u het vakantierooster voor het schooljaar ‘22-’23:
Herfstvakantie

24-10-2022 t/m 28-10-2022

Kerstvakantie

26-12-2022 t/m 06-01-2023

Voorjaarsvakantie

27-02-2023 t/m 03-03-2023

Pasen

07-04-2023 t/m 10-04-2023

Meivakantie

24-04-2023 t/m 05-05-2023 (incl.
Koningsdag)

Hemelvaart

18-05-2023 t/m 19-05-2023

Tweede Pinksterdag

29-05-2023

Zomervakantie

10-07-2023 t/m 18-08-2023

Zoals u kunt zien zijn de studiedagen op dit moment nog niet bekend. Daar wordt u later over
geïnformeerd.
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Even voorstellen de leerkrachten van 8a
Juf Kady
Mijn naam is Kady Hoogenboom, 31 jaar en woon samen met Tom en 2
dochters Vienna en Soof in Vinkeveen. Ik zal nog even kort iets over mezelf
vertellen; een aantal zullen mij vast wel kennen vanuit ‘het dorp’.
Na 9 jaar voor de groep hebben gestaan op een school in Wilnis, wilde ik
even stoppen met een baan binnen het onderwijs en lekker genieten van de
meiden. En dat is vanaf de zomervakantie tot aan de kerstvakantie gelukt,
hihi! Ergens miste ik de kinderen en het lesgeven toch wel stiekem.. En
hoewel ik niet echt op zoek was, kwam ik in gesprek met de Pijlstaart. Daar
werd ik enthousiast van! Verder hou ik heel erg van het zonnetje, lekkere
borrelplankjes, van top 40 tot aan foute muziek luisteren en natuurlijk
gezellige dingen doen met m’n gezin. Mijn werkdag is nu op maandag in groep 8A. Ik ben heel blij
met Lou, Nico, Jolien en Brigitte naast me in de groepen 8 en heb er alle vertrouwen in dat we er
een super tof schooljaar van gaan maken!
Meester Nico
Ik wil mij even voorstellen,mijn naam is Nico van Leeuwen, woonachtig in
Mijdrecht.
Na 20 jaar in Amsterdam te hebben gewerkt in het voortgezet en Speciaal
Basis Onderwijs, werk ik sinds 1 april met veel plezier in Vinkeveen op de
Pijlstaart de groepen 8! We komen elkaar vast wel eens tegen.

Juf Lou
Mijn naam is Lou Niestadt en ik ben o.a. auteur, spreker, illustrator, (online)
entrepreneur en sinds eind vorig jaar weer juf. Naast 'mama' en 'nana' vind
ik 'juf' de mooiste titel. Ik woon samen met mijn man en twee hondjes op
een woonboot aan de Vinkeveense Plassen. Ik heb drie dochters en vier
kleinkinderen waarvan de oudste twee, Liv (groep 4b) en Wolf (groep 3), ook
op de Pijlstaart zitten. Iets wat me enorm veel plezier geeft! Doordat ik met
mijn dochter mee ging kijken of de Pijlstaart iets voor haar kinderen zou
zijn, omdat ik oorspronkelijk 'uit het onderwijs kom', werd ik prompt
gevraagd of ik er geen les zou willen komen geven. Eind vorig jaar ben ik in
groep 7a begonnen en na de kerstvakantie ben ik overgestapt naar 8a. Ik
heb het ongelooflijk naar mijn zin met 'mijn klas' die ik deel met juf Kady en
meester Nico. Mijn hart ligt absoluut bij opvoeding en onderwijs. Ik verdiep
me momenteel voornamelijk in onderwijsvernieuwing, de werking van het
(kinder)brein, hoe kinderen leren nu we zoveel digitaliseren en hoe we ervoor kunnen zorgen dat ze
de juiste neuropaden in hun brein blijven aanmaken als vruchtbare bodem voor veelzijdigheid.
Daarnaast neem ik graag mijn andere werk mee in de klas en schrijf en teken veel met de kinderen
en we onderzoeken de wondere wereld van de kwantumfysica, oftewel, hoe we met onze gedachten
de werkelijkheid beïnvloeden. Enfin, daar gá ik al. Waar het hart van vol is, stroomt de mond van
over. Heerlijk dus om weer 'gewoon' juf te zijn!
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Paasontbijt
Donderdag 14 april was een feestelijke zonovergoten dag!
De dag startte met een gezellig Paasontbijt in alle groepen. De kinderen hebben gesmuld van hun
zelfgemaakte en/of meegebrachte lekkernijen.
Daarna werd de sportdag geopend met een dans op het schoolplein op het tiende Koningsdaglied
“FitTop10”. Daarna begon de sportdag/Koningsspelen; zie het stukje hieronder.

Sportdag
Donderdag 14 april was het dan zover: sportdag/Koningsspelen. Het
weer was heerlijk en de kinderen waren super enthousiast. De groepen 1
tot en met 4 bleven gezellig op school om spelletjes te spelen onder
leiding van behulpzame ouders.
De bovenbouwgroepen kregen bij Hertha verschillende clinics zoals
kickboxen, mountainbiken, beachvolleyballen, tennis en bootcampen
onder begeleiding van de sportklas van het Veenlanden college. We
willen iedereen ontzettend bedanken die heeft meegeholpen om deze
dag mogelijk te maken!
Tevens bedanken we Albert Heijn Vinkeveen voor het heerlijke gezonde
tussendoortje. Een mooie dag om het lange Paasweekend in te luiden.
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Jury techniekwedstrijd
De groepen 8 hebben de afgelopen weken meegedaan aan de
techniekwedstrijd. Deze wordt jaarlijks georganiseerd door TechNet Amstel &
Venen.
De kinderen bouwden in groepjes een zelfbewegend vervoermiddel. Daarvoor
mocht ook elektra gebruikt worden.
21 april kwam de jury op school om de bouwwerken te bekijken.
Roan, Thom en Jayden bouwden een boot, maar niet zomaar een boot. Via een
bewegend luik kwam er zelfs nog een voertuig tevoorschijn.
Dit prachtige ontwerp is door de jury verkozen om mee te doen aan de
vervolgronde. Het is een wedstrijd tussen alle scholen in de Ronde Venen.
Spannend, wij duimen mee!

Taalvisite vrijwilligers
Bibliotheek AVV is dringend op zoek naar vrijwilligers voor de Taalvisite.
Vind je het leuk om voor te lezen aan kinderen? Of ken je misschien iemand die het leuk
vindt?
De Bibliotheek organiseert Taalvisite voor kinderen van 2 tot 12 jaar die moeite hebben met taal. Als
Taalvisite-vrijwilliger ga je 15 keer één uur in de week bij een gezin op visite. Naast voorlezen doe je
ook taalspelletjes en praat je met de kinderen om de woordenschat te vergroten. Meer informatie

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.

6

De Pijlsnel
Welkom
In mei zullen de volgende nieuwe leerlingen bij ons op school starten:
Logan, groep 1/2a
Rens, groep 1/2b
Gijs, groep 1/2d
Jax, groep 1/2d
Wij wensen jullie heel veel plezier op De Pijlstaart!
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