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Beste ouders,
Nog een paar weken en dan gaan we allemaal genieten van onze vakantie. Het zijn
hectische weken: afsluiten van het oude, maar ook al weer vooruitkijken naar het nieuwe
jaar. Formatieplan, jaarplan, oudergesprekken, indeling van de groepen, de indelingsbrieven
verzendklaar maken en versturen, musical oefenen, portfoliogesprekken, afscheid van vijftig
8e groepers, een echte eindsprint!
Hiernaast zijn we ook op zoek gegaan naar nieuwe leerkrachten, een hele uitdaging met het
groeiende lerarentekort. Doreen Kuijt zal na de zomervakantie niet bij ons terugkeren. Zij
heeft een baan gevonden dichter bij huis. We betreuren haar vertrek maar begrijpen haar
beslissing.
Voor volgend schooljaar is de formatie bijna rond. Na de vakantie zijn er twee nieuwe
gezichten op onze school. Marieke Mittelmeijer komt ons team versterken in de
middenbouw. Ze werkt momenteel op de 5e Montessorischool en gaat volgende schooljaar
een nieuwe uitdaging aan op onze school.
Marc Nelissen, al een bekend gezicht bij de kleuters, heeft het afgelopen half jaar gewerkt
op de Oscar Carré school. Hij heeft nu een bewuste keuze gemaakt voor het
montessorionderwijs én voor De Pinksterbloem. Marc zit in zijn laatste jaar van zijn
opleiding en is bevoegd om als LIO’er voor de klas te staan.
Het volledige formatieoverzicht voor het volgend schooljaar kunt u verderop in deze
nieuwsbrief lezen. Hierin staan alle wijzigingen en nieuwe namen.
Vrijdag 13 juli neemt groep 8 afscheid van de school. Zij zullen die dag om 15.15 uur op het
schoolplein uitgezwaaid worden door hun klasgenoten en leerkrachten.

Met vriendelijke groet,
Valeri Ligterink

WIJZIGING STUDIEDAG 2018-2019!
Woensdag 29 mei komt te vervallen in verband met het schoolreisje van de bovenbouw.
De nieuwe studiedag wordt vrijdag 12 juli! Hieronder het nieuwe overzicht.
Studiedagen 2018-2019
Vrijdag 19 oktober 2018
Maandag 12 november
Vrijdag 15 februari 2019
Woensdag 20 maart
Vrijdag 12 juli

Klassenbezetting 2018-2019
Bovenbouw:
klas A Tjalde Elema
Vincent Kemper
klas B Stef van Dijk
Vincent Kemper
klas C Anne Niemeijer
Vincent Kemper
klas S Beau Herder
Stijn Knigge
klas T Aiah al Ameen
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Middenbouw:
klas D Mischa van Zon
Sharon Weers
klas E Marjo Teuling
Marieke Mittelmeijer
klas G Diane Bobeldijk
Yvonne Oldenziel
klas H Nola van Timmeren
Siet Werneke
klas M Jane van Tillo
Sharon Weers
klas N Jasmijn Geurtsen
Marieke Mittelmeijer
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Onderbouw:
klas F Liesbeth Bouma
Floor ten Hoonte
klas I Soraya van der Zande
Vacature
klas J Charlotte Evers
Sanne Selier
klas K Souad Saarig
klas L Yvon de Graaf
Floor ten Hoonte
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Join the Pipe
De actie loopt op zijn einde en de laatste envelopjes
met geld komen binnen. Nog voor de zomervakantie
zal het watertappunt op ons schoolplein worden
aangelegd. Na de zomer hebben wij contact met Join
the Pipe over de aanleg in Kenia. De teller staat
inmiddels op 6115 euro. Wij danken alle kinderen en
ouders die hebben geholpen om van deze actie een
succes te maken.
Terugblik OR
Dankzij uw ouderbijdrage en de inzet van de ouderraad hebben wij het afgelopen jaar weer
veel extra’s kunnen bieden aan de kinderen. Prachtige nieuwe boeken voor de schoolbieb,
drie sportdagen, fantastisch georganiseerde decemberfeesten, een soepel verlopen
avondvierdaagse en leuke extra’s voor in de klassen. Wij danken u allen voor uw inzet en
financiële steun. In het bijzonder bedanken wij dit jaar de voorzitter Ramses van Hooft en
de penningmeester Suzan Bagdadi voor hun jarenlange inzet. Zij nemen dit jaar helaas
afscheid van de OR, aangezien hun kinderen in groep 8 zitten. Gelukkig hebben wij al weer
twee enthousiaste opvolgers klaar staan. Roosmarijn Roozendaal-van Harten neemt het
stokje over van Ramses en Marije Curran is onze nieuwe penningmeester. Op dinsdag 9
oktober 2018 zal de ouderraad samen met de school een inhoudelijke ouderavond
organiseren. Deze datum kunt u alvast in uw agenda zetten. Op deze avond zal de
ouderraad zich presenteren en de school u meer laten zien van het onderwijsaanbod op De
Pinksterbloem. Een uitnodiging volgt nog in het nieuwe schooljaar.
Terugblik MR
Met het schooljaar bijna ten einde blikken we terug op een goed en relatief rustig MR jaar.
Zoals ieder jaar zijn de gebruikelijke zaken als kwaliteitsmonitor, jaarverslag, de begroting
en het formatieplan besproken in de MR. Ook is er aandacht gebleven voor de
verkeerssituatie rondom de school. De plannen voor de herinrichting van de Weesperzijde
worden steeds concreter. Echter, bij deze plannen is het stuk direct voor de school nog niet
opgenomen. We houden de vinger aan de pols en laten onze stem horen indien nodig. Op
www.amsterdam.nl/weesperzijde kunt meer informatie vinden over de plannen. Tot 9 juli is
er mogelijkheid om uw mening te geven.
Ook is er uitgebreid gesproken over de werkdruk in het onderwijs. Op verschillende
manieren wordt geprobeerd hier iets aan te doen. Vanuit het werkdrukakkoord is er geld
beschikbaar gekomen wat door de school ingezet kan worden voor werkdrukverlaging. In
overleg met het team, de directie en de MR hebben wij besloten dit onder andere in te
zetten voor een vakleerkracht gym voor midden- en onderbouw en een
coördinator ICT/innovatie. Hiernaast wordt er middels studiedagen dieper op ingegaan
waar de werkdruk vandaan komt en hoe deze te verminderen.
Wat betreft komend jaar zullen we het moeten doen zonder Arjan van der Meijden. Hij
heeft afscheid genomen van de MR en neemt over een paar weken ook afscheid van
De Pinksterbloem. Wij danken hem hartelijk voor zijn inzet in de MR én de GMR
(Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad). Dit betekent dat er volgend jaar een plek
vrijkomt. Heeft u interesse om plaats te nemen in de MR, stuur dan een mail met een korte
motivatie en iets over uzelf naar mr@depinksterbloem.nl. Bij meerdere aanmeldingen
worden er verkiezingen gehouden.

Overgang bouw
De kinderen van groep twee en groep vijf horen morgen naar welke klas zij gaan en krijgen
een brief mee naar huis. Een spannende dag! Op dinsdag 17 juli gaan alle kinderen wennen
in hun nieuwe klas. Bij de plaatsing is rekening gehouden met de verhouding jongens en
meisjes én met de ondersteuning en aandacht die individuele kinderen nodig hebben.
Daarbij verschilt de samenstelling van de klassen; 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.
Virtuoze Leraar van het Jaar
Misschien wist je het al; Geerthe was genomineerd voor de ‘Virtuoze Leraar van het Jaar’!
Geerthe haar werk is zeer divers, zo werkt ze bij ons met kinderen die moeite hebben met
leren en wat extra nodig hebben en heeft ze
afgelopen jaar samen met Bob de Topklas
opgezet. Daarnaast werkt ze voor de Day a
Week School juist weer met hoogbegaafde
kinderen.
Een terechte nominatie dus.
Donderdagavond 21 juni werd er in de Rode
Hoed op feestelijke manier bekend gemaakt
wie de winnaar is geworden. Zie foto!
Gefeliciteerd Geerthe!

Privacywetgeving
Het bestuur is druk bezig een goed en duidelijk privacybeleid op papier te zetten. Het
privacyreglement wordt na goedkeuring van de GMR (Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad) geplaatst op de website van STAIJ.
Na de zomervakantie ontvangen alle ouders een toestemmingsformulier. Het streven is om
voor het eind van 2018 een compleet overzicht te hebben van alle wel of niet gegeven
toestemming. De grote veranderingen zitten in het verspreiden van beeldmateriaal, het
geven van adressen aan derden en het maken van foto’s en filmen op school door ouders.
De gegeven toestemming kan overigens op elk moment door ouders gewijzigd worden. Hier
zal aan de start van elk schooljaar in de nieuwsbrief opnieuw op gewezen worden.
Gezien de nieuwe privacywetgeving en zo lang wij nog niet alle toestemmingsformulieren
hebben ontvangen (hebben verwerkt) mag er door ouders NIET gefotografeerd en/of
gefilmd worden op school, in de klassen en tijdens uitstapjes.
U zult begrijpen dat het hele team van de Pinksterbloem zicht houdt aan de gemaakte
privacy afspraken.

