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Beste ouders, 
 
We rollen van het ene feest in het andere. Het 90-jarigejubileum was een groot succes, de 
kinderen en leerkrachten vonden het heerlijk om via de tijdmachine een dagje terug te gaan in 
de tijd!  Met de oud-Hollandse spelletjes, de poppenkast en het leren schrijven met 
kroontjespennen voelde het heel echt. De foto’s zijn een mooie herinnering aan deze dag. Op 
naar 100 jaar Pinksterbloem.  
 
Ondertussen is de tijd in school weer vooruit gezet en zijn we in de Sinterklaasperiode beland. 
De goedheiligman is aangekomen in Amsterdam, de hal is mooi versierd, met hulp van ouders, 
en er worden in de bovenbouw weer lootjes getrokken.  
 
Ook dit jaar doen wij als school weer mee aan het Amsterdam Light Festival. Een grote groep 
bovenbouwkinderen werkt samen met een kunstenaar aan een lichtkunstwerk, bestaande uit  
dierenogen die zich verschuilen in de bosjes rondom Artis. Dit is vanaf 28 november te 
bewonderen. 
  
We hebben zin in de aankomende maand vol gezelligheid en licht.  
 
Met vriendelijke groet, 
Valeri Ligterink 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



Belangrijke data & afspraken 

Vrijdag 15 november Informatieochtend 2- en 3-jarigen 
Donderdag 28 november MR vergadering 

Aanvang 19.30 uur 
Donderdag 5 december Sinterklaasfeest 

OB en MB 12.00 uur uit - BB om 12.30 uur uit 
Maandag 9 december Voorlichting VO 

19.30-21.00 uur 
Woensdag 11 december Bijeenkomst klassenouders  

Aanvang 08.50 uur  
Woensdag 11 december OR vergadering  

Aanvang 10.00 uur  
Maandag 16 december Informatieochtend 2- en 3-jarigen 
Donderdag 19 december Kerstdiner 

Aanvang 17.00 uur 
Alle kinderen 12.00 uur vrij 

Vrijdag 20 december  Kerstvakantie  
12.00 uur t/m zondag 5 januari 2020  

 
 
Plusklas 
Mechteld Woutman heeft de afgelopen jaren met veel enthousiasme op onze school de 
plusklassen midden- en bovenbouw gedraaid. Mechteld heeft per 1 december een nieuwe 
uitdaging gevonden bij een ander schoolbestuur waar zij andere plusklasleerkrachten gaat 
coachen. Zij neemt daarmee afscheid van onze school. Wij wensen Mechteld heel veel succes 
in haar nieuwe baan. Gelukkig hebben wij binnen ons netwerk snel een nieuwe plusklas 
leerkracht gevonden die na de kerstvakantie zal starten. Hij stelt zichzelf hieronder aan u voor. 
 

Hoi, ik ben Jaap Verouden. Ik ben 38 jaar en woon in Amsterdam. Al 
meer dan tien jaar werk ik bij Het ABC, als onderwijsadviseur en 
specialist (hoog)begaafdheid. Ik zit ook in de programmaleiding van Day 
a Week School. Dat is een verrijkingsprogramma voor cognitief 
talentvolle leerlingen uit de bovenbouw. Ik ben dus al jaren actief in het 
onderwijs, maar ik merkte de laatste tijd dat ik het contact met de 
leerlingen steeds meer ging missen. Gelukkig heb ik de mogelijkheid 
gekregen om al mijn kennis en ervaring in de praktijk te gaan brengen, 
op De Pinksterbloem! Vanaf januari volg ik Mechteld Woutman op in de 
verrijkingsklassen midden- én bovenbouw! Ik heb er ongelooflijk veel 
zin in en zie er naar uit om alle kinderen te ontmoeten! 

 
 
Amsterdam Light Festival en deelname door 32 bovenbouwleerlingen   
Elk jaar nodigt het Amsterdam Light Festival schoolkinderen uit om samen te werken aan een 
kunstwerk. Wij zijn één van de scholen in Amsterdam die dit jaar hieraan meedoen. Het thema 
van deze achtste editie van het Amsterdam Light Festival is ‘DISRUPT!’, wat ontwrichting, 
verstoring betekent. In verschillende workshops 
werken de leerlingen samen met een kunstenaar aan 
een lichtkunstwerk en leren zo creatief te denken, te 
ontwerpen en te programmeren. Het kinderkunstwerk 
van dit jaar bestaat uit een tiental ogen van dieren die 
zich verschuilen in de bosjes rondom Artis.  
Vanuit school worden de kinderen begeleid door Soraya Sevink. Het Amsterdam Light Festival 
is van 28 november 2019 tot en met 19 januari 2020. 
 
 
 
 



Parro 
Na de kerstvakantie gaan wij de huidige WhatsApp groepen vervangen door Parro, een app 

binnen onze beveiligde schoolomgeving. Dit doen 
wij zodat alle communicatie tussen leerkrachten 
en de ouders op één plek te vinden is. Op deze app 
worden korte berichten geplaatst. Op termijn zal 

ook de planning voor de oudergesprekken en de oproepen voor 
ouderhulp via de Parro app lopen. Volgende week ontvangt u een brief 
met informatie over de overgang naar deze nieuwe app. 
 
 
Ouder- en Kindteam op de basisschool 

 
Mijn naam is Marcella van der Vliet en ik ben vanaf heden de vaste ouder- en 
kindadviseur van De Pinksterbloem.  
Gamze Turkmen is de ouder- en kindadviseur van een andere school 
geworden, maar zal ter ondersteuning nog aan De Pinksterbloem verbonden 
blijven. 
 

In Amsterdam is aan iedere school een Ouder- en Kindteam  (OKT) verbonden. Hier kunt u altijd 
terecht. De professionals van het OKT zijn onafhankelijk van school. Afspreken kan op school, in 
de wijk of thuis. 
Heeft u vragen over de opvoeding of het opgroeien van uw kind (bijvoorbeeld over eten, 
slapen, pesten, het druk of juist teruggetrokken zijn)? Heeft u zorgen over de situatie thuis of 
op school (ruzie, scheiding, verlies)? Wilt u gewoon informatie of advies? Gesprekken met of 
begeleiding van de jeugdpsycholoog of misschien een training voor kind of ouder? Maak een 
afspraak of kom naar mij toe. 
In de oneven weken ben ik woensdagochtend aanwezig en sta tijdens de inloop om 08.30 uur 
in de hal. Afspreken op een andere dag of plek is ook mogelijk. Ik help u graag. 
U kunt ook rechtstreeks contact met mij opnemen:  
Marcella van der Vliet: (06) 40 79 38 04 of m.vandervliet@oktamsterdam.nl 
Gamze Turkmen: G.Turkmen@oktamsterdam.nl 
 
 
Gevonden voorwerpen   
Op woensdag 11 december worden in de centrale hal de gevonden voorwerpen uitgestald van 
08.30 tot 12.30 uur. Daarna gaat alles naar het goede doel.  

  

  


