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Beste ouders, 

 

Het  thema van de Kinderboekenweek sprak de kinderen zichtbaar aan. In verschillende 
klassen zijn oma’s en opa’s uitgenodigd om voor te lezen en veel kinderen hebben zichzelf 
oud afgebeeld op schilderijtjes, foto’s en tekeningen. Het thema leende zich bovendien 
goed voor verhalen en toneel. Ook tijdens de beeldende vorming lessen was er aandacht 
voor de Kinderboekenweek. Vandaag wordt het oude vervangen door nieuw.  

Na 25 jaar nemen we afscheid van onze oude tafels en stoelen. Ze worden vrijdag 
opgehaald voor een goed doel. Na de herfstvakantie genieten jullie kinderen als eerste in 
een lange reeks van dit nieuwe meubilair!  

Ondertussen hadden we met het team een inspirerende studietweedaagse, zijn er vijf 
leerkrachten gestart met een Montessoribijscholing en ben ik zelf met de directeuren van 
STAIJ op studiereis naar Estland en Finland geweest. Morgen staat ook weer in het teken 
van leren met elkaar op de STAIJ studiedag. Hierover leest u verderop in de nieuwsbrief 
meer.  

Tijdens de studietweedaagse hebben we gewerkt aan een kwaliteitsdocument waarin we 
onszelf beoordelen aan de hand van de door de inspectie geschetste kaders. We hebben 
gekeken naar de kernwaarden voor goed onderwijs en hoe we deze in de praktijk brengen. 
  Tot slot hebben we nog eens goed gekeken naar onze visie en hebben we deze op een 
kunstzinnige manier zichtbaar gemaakt. U kunt ons kunstwerk spoedig bewonderen in de 
hal. 

 

Alvast een fijne herfstvakantie, 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Valeri Ligterink 

 

Belangrijke data en afspraken  
15 tot en met 23 oktober herfstvakantie 

alle kinderen vrij 
maandag 24 oktober 2016 informatieochtend 2 en 3 jarigen 
woensdag 26 oktober 2016 Onderbouw naar Artis 
donderdag 27 oktober 2016 vergadering MR 
donderdag 3 november 2016 vergadering OR 
woensdag 9 november 2016 Bijeenkomst klassenouders 
donderdag 17 november 2016 vergadering MR 

 
 

 

 

 

 



Studiedag STAIJ 14 oktober 
Kunst en cultuur – de stad als leeromgeving 
Op vrijdag 14 oktober 2016 organiseert STAIJ opnieuw voor alle STAIJ-medewerkers een 
studiedag. Het programma van de dag ziet er dit jaar anders uit dan in de voorgaande jaren; dit 
jaar staat de hele studiedag in het teken van één thema: ‘Kunst- en cultuureducatie’.  
In samenwerking met een groot aantal culturele instellingen is een programma samengesteld 
waarin alle medewerkers van STAIJ zich kunnen laten inspireren en motiveren door onze 
culturele Amsterdamse onderwijspartners.  
 
De workshops vinden plaats op verschillende locaties in de stad, zoals het Rijksmuseum, 
Vrijburcht, Het Concertgebouw, FOAM en EYE. 

Medezeggenschapsraad (MR) 

Op de website van de school, onder het kopje beleid, is informatie te vinden over de 
bevoegdheden van de medezeggenschapsraad van onze school. De MR bestaat uit vijf ouders 
en vijf leerkrachten. Dit schooljaar hebben we twee nieuwe ouderleden in de MR. Ze stellen 
zich in deze nieuwsbrief aan u voor. 
 
Bas Buggeman: 
Mijn naam is Bas Bruggeman, vader van Sjoerd (groep N) en Floor (groep J). Ik heb er zin in om 
me in te zetten voor de medezeggenschapsraad van De Pinksterbloem. Naast mijn werk als 
ambtelijk opdrachtgever bij de gemeente Amsterdam ben ik ook actief als bestuurder bij een 
kinderdagverblijf en commissaris bij een zorginstelling. Met mijn daarbij opgedane kennis en 
ervaring hoop ik een goede en positieve bijdrage te kunnen leveren aan de MR van De 
Pinksterbloem. 

Arjan van der Meijden 
Graag stel ik mij even aan jullie voor als nieuw MR lid. Mijn naam is Arjan van der Meijden. Mijn 
dochter Raia zit inmiddels in de bovenbouw van deze leuke school, mijn dochter Isis is na 
veilige en prettige jaren op de Pinksterbloem alweer keihard aan het werk in de derde van het 
Montessori Lyceum Amsterdam. Een aantal jaren geleden heb ik ook ‘meegedraaid’  als MR lid, 
en weet dus dat het voor een school erg nuttig kan zijn om zo’n actieve MR te hebben. Ik werk 
daar graag aan mee. Mijn dagelijks werk bestaat uit het doen van onderwijsonderzoek, dus 
wellicht kan ik vanuit die hoek een bijdrage leveren. 

Meubilair 
Zoals u wellicht heeft gezien zijn alle klassen voorzien van nieuwe kasten.  In de herfstvakantie 
komen de nieuwe tafels en stoelen in bijpassende stijl.  

 In de loop van het schooljaar zullen de gangen en hallen 
van nieuw meubilair worden voorzien. De oude tafels en 
stoelen gaan in samenwerking met een goede doelen 
stichting naar Afrika voor het inrichten van 
basisscholen daar. Een deel van het meubilair 
is door de ouders gekocht.  De volledige 
opbrengst hiervan gaat naar Stichting Nubra. 
Dit is de stichting van juf Mariëlla die vorig 

jaar met pensioen ging. De stichting Hulp aan Nubra is komend schooljaar het 
actiedoel op de Pinksterbloem. Mariëlla is op dit moment in Nepal om de school 
te bezoeken waar het geld naar toe zal gaan. Ze maken hiervan een film om aan 
de kinderen op de Pinksterbloem te laten zien!  


