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Beste ouders,
Nog drie weken en dan is het al weer zomervakantie. In deze drukke weken sluiten we het jaar af
en kijken we vooruit naar het nieuwe jaar.
Een nieuw schoolplan voor vier jaar, een formatieplan, oudergesprekken, indeling van de
groepen, de indelingsbrieven verzendklaar maken en versturen, de musical oefenen,
portfoliogesprekken, afscheid alle 8e groepers, echt de laatste loodjes!
Het lastigste dit schooljaar is de zoektocht naar nieuwe leerkrachten. Het aanbod in Amsterdam
is laag en de vraag te groot. Zoals elk schooljaar vertrekken er leerkrachten om verschillende
redenen zoals een verhuizing, starten van een studie of een eigen bedrijf. Normaal vinden er dan
sollicitatiegesprekken plaats en gaan we op zoek naar vervanging. Dit jaar is dit een dramatisch
proces omdat er geen sollicitanten reageren. Op alle scholen kampen de schoolleiders met dit
probleem en kom je veel minder aan onderwijsontwikkeling toe omdat alle tijd gaat zitten in het
rondmaken van de formatie. “Heeft iedere groep een leerkracht in augustus?” of “Weet jij nog
een leerkracht?”, zijn de vragen op elke school.
Fedor en ik blijven steeds gaan voor kwaliteit. We hebben net het oordeel ‘goed’ gekregen van
de inspectie en willen dit graag behouden. Hierdoor wijzen we soms leerkrachten af, met als
resultaat onzekerheid of het ons gaat lukken om een geschikte kandidaat te vinden. De formatie
is nu toch bijna rond.
Dit is gelukt door de flexibiliteit van het team, waarbij sommige leerkrachten tijdelijk een
uitbreiding aangaan om dit mogelijk te maken. Dit geeft druk op ons team. Dus stellen we nu
ook u als ouder de vraag: weet u nog een leerkracht voor de Pinksterbloem?
Het volledige formatieoverzicht voor het volgend schooljaar kunt u verderop in deze nieuwsbrief
lezen. Hierin staan alle wijzigingen en nieuwe namen.
Vrijdag 5 juli neemt groep 8 afscheid van de school. Zij zullen die dag om 15.15 uur op het
schoolplein feestelijk uitgezwaaid worden door hun klasgenoten en leerkrachten.

Met vriendelijke groet,
Valeri Ligterink

Klassenbezetting 2019-2020
Bovenbouw:
klas A Tjalde Elema
Vincent Kemper
klas B Stef van Dijk
Vincent Kemper
klas C Anne Niemeijer
Vincent Kemper
klas S Emma Beumer
klas T Aiah al Ameen
Beau Herder

ma/di/wo/ do
vrij
ma/wo/do/vrij
di
ma/di/wo/vrij
do
ma/di/wo/do/vrij
do/vrij
ma/di/wo

Middenbouw:
klas D Mischa van Zon
Sharon Weers
klas E Marjo Teuling
klas G Diane Bobeldijk
Yvonne Oldenziel
klas H Nola van Timmeren
Siet Werneke
klas M Jane van Tillo
Sharon Weers
klas N Jasmijn Geurtsen
Aiah al Ameen

ma/di/wo/ do
vrij
ma/di/wo/do/vrij
ma/di/wo
do/vrij
ma/di
wo/do/vrij
ma/di/do/vrij
wo
ma/wo/do/vrij
di

Onderbouw:
klas F Liesbeth Bouma
Willemijn Propitius
klas I Soraya van der Zande
Sanne Selier
klas J Charlotte Evers
Vacature
klas K Souad Saarig
klas L Marjolijn Kraal
Ashley Erkamp

di/wo/vrij
ma/do
ma/wo
di/do/vrij
ma/di/wo
do/vrij
ma/di/wo/do/vrij
ma/di/wo/
do/vrij

Beeldende vorming:
OB, MB en BB Liesbeth Vos

ma/di/do

Bewegingsonderwijs:
MB
Staffan van Veen
BB
Staffan van Veen

di/do
ma/vrij

Verrijkingsklassen:
MB en BB
Mechteld Woutman ma
OB
Yvonne Oldenziel
wo

Nieuwe leerkrachten
Voor volgend schooljaar hebben wij drie nieuwe leerkrachten kunnen aanstellen die ons team gaan
versterken.
Emma Beumer werkt momenteel op de 5e Montessorischool in de Watergraafsmeer en heeft veel
ervaring in de bovenbouw. Zij zal volgend schooljaar fulltime bij ons komen werken.
Marjolijn Kraal werkt momenteel op een Jenaplan school en maakt de overstap naar het
Montessorionderwijs. Zij komt op maandag, dinsdag en woensdag de onderbouw versterken.
Ashley Erkamp werkt nu op de 5e Montessorischool in de Watergraafsmeer en maakt de overstap
naar de Pinksterbloem. Ashley is een echte Montessorileerkracht en werkt graag met kleuters. Zij
komt op woensdag, donderdag en vrijdag de onderbouw versterken.

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 9 juli gaan de kinderen wennen in hun nieuwe klas.
Bij de indeling (het plaatsen van kinderen in nieuwe klassen) 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 verschillende 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.

