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Beste ouders,
Vandaag is de laatste dag van de avondvierdaagse, vanavond ontvangen alle deelnemende kinderen
een medaille. Geïnspireerd door het thema Duurzaamheid heeft de Ouderraad op zonne-energie
werkende stappentellers aangeschaft. Deze zijn voor aanvang van de avondvierdaagse door alle
kinderen ontvangen. We zijn benieuwd hoeveel stappen er gezet zijn!
Morgen kunnen de kinderen uitrusten tijdens de studiedag en heeft het team in de ochtend tijd voor
het schrijven van verslagen en het voeren van gesprekken. In de middag is ons jaarlijkse teamuitje
gepland. Het team weet nog niet wat we gaan doen, maar het gaat een verrassend creatief en
gezellig uitje worden. De studiedag van maandag 4 juni staat in het teken van communicatie. Het
accent ligt hierbij op voeren van spannende gesprekken en het stellen van grenzen.
Het einde van het schooljaar komt in zicht en terwijl groep 8 zich voorbereidt op de musical en de
middelbare school zijn wij begonnen met de voorbereidingen voor volgend schooljaar. We zijn bezig
met onder andere de formatie, de indeling van de groepen en het uitzetten van nieuwe speerpunten.
Zodra de formatie rond is informeren wij u middels een extra nieuwsbrief. Op vrijdag 29 juni 2018
ontvangt u een brief over de plaatsing, inclusief het groepsoverzicht voor volgend jaar.
In deze nieuwsbrief kunt lezen wanneer de schoolvakanties en studiedagen in het volgende
schooljaar gepland zijn.

Met vriendelijke groet,
Valeri Ligterink

Vrijdag 1 juni
Maandag 4 juni
Woensdag 6 juni
Woensdag 4 juli
Donderdag 5 juli
Vrijdag 6 juli
Vrijdag 20 juli

Belangrijke data en afspraken juni & juli 2018
Studiedag
Alle kinderen vrij
Studiedag
Alle kinderen vrij
Onderbouw naar Artis
Schoolreisje groep 1
Kinderen van groep 2 vrij
Schoolreisje groep 2
Kinderen van groep 1 vrij
Schoolreisje MB
Studiedag
Alle kinderen vrij

Vakanties en studiedagen 2018-2019
Vakanties
Start nieuwe schooljaar: maandag 3 september 2018
Herfstvakantie
20 oktober t/m 28 oktober
Kerstvakantie
21 december 12.00 uur t/m 6 januari 2019
Voorjaarsvakantie
16 februari t/m 24 februari
Goede Vrijdag
19 april
Meivakantie (Pasen & Koningsdag)
20 april t/m 5 mei
Hemelvaart + extra dag
30 en 31 mei
e
2 Pinksterdag
10 juni
Zomervakantie
13 juli t/m 25 augustus
Studiedagen 2018-2019*
Vrijdag 19 oktober 2018
Maandag 12 november
Vrijdag 15 februari 2019
Woensdag 20 maart
Woensdag 29 mei
*Dit zijn de voorlopige studiedagen. Deze kunnen nog gewijzigd worden.
IEP toets - Uitslag Eindtoets 2018
Ook dit schooljaar heeft groep 8 een eindtoets gemaakt. Als school hebben we er dit jaar voor
gekozen om de IEP toets te gebruiken. De reacties van de kinderen en de leerkrachten op deze
nieuwe toets zijn positief. De toets is afgenomen op twee ochtenden in april.
Hoewel de uitslag niet langer bepalend is voor het definitieve schooladvies is het toch een spannend
moment als je de uitslag krijgt. De meeste uitslagen kwamen overeen met het door school gegeven
advies. De score van de IEP eindtoets ligt tussen de 50 en 100.
Drie kinderen hebben een score van 100 behaald.
De schoolscore (het gemiddelde van alle leerlingen) is 86.1. Het landelijk gemiddelde ligt dit jaar op
81.0. Hier scoren wij dus ruim boven. Wij zijn heel tevreden over deze prestatie van de leerlingen.
Van de 50 kinderen die de toets gemaakt hebben, is de verdeling naar het voortgezet onderwijs als
volgt:
VWO: 20
HAVO/VWO: 15
HAVO: 9 (waarvan 1 naar de Kopklas)
VMBO-T/HAVO: 5 (waarvan 1 naar de Kopklas)
VMBO- T: 1
We wensen alle 8e groepers en hun ouders heel veel succes in het voortgezet onderwijs.
Afscheid Totti
Beste ouders en kinderen van De Pinksterbloem,
Vanaf vrijdag 1 juni ben ik niet meer werkzaam voor Broodje Pinksterbloem. Na vijf jaar met veel
plezier via een uitzendbureau als coördinator van de overblijf te hebben gewerkt, heb ik uiteindelijk
gekozen voor meer vastigheid. Een andere werkgever in de kinderopvang bood mij een vast contract
met meer uren. Een aanbod dat ik niet kon weigeren.
Hierbij wil ik iedereen bedanken voor de fijne samenwerking. Ik heb het erg naar mijn zin gehad. Ik ga
jullie allemaal missen!
Met vriendelijke groet,
Totti Widiyanti

Wisseling van bouw
We zijn druk bezig met de plaatsing van de kinderen die volgend jaar naar een andere groep gaan.
Op 29 juni ontvangt u een brief, inclusief het groepsoverzicht voor volgend jaar. We besteden extra
zorg en aandacht aan deze taak, omdat we evenwichtige groepen willen creëren. Wij houden hierbij
rekening met de verhouding jongens en meisjes én de ondersteuning en aandacht die individuele
kinderen nodig hebben. Daarbij verschilt de samenstelling van de verschillende ontvangende
groepen; in de ene klas kunnen meer kinderen geplaatst worden dan in een andere klas. Vanwege
bovengenoemde redenen worden kinderen soms in een drietal en soms in een even aantal in een
groep geplaatst.
Soms besluiten we weloverwogen om kinderen alleen in een nieuwe klas te plaatsen. Hierbij kijken
we uiteraard naar aansluitingsmogelijkheden met andere kinderen.
Gevonden voorwerpen
Op woensdag 13 juni worden op de oranje tafel in de centrale hal de gevonden voorwerpen
uitgestald van 08.30 uur tot 13.00 uur. Daarna gaat alles naar het goede doel.

