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Beste ouders,
In de maand december maakt men vaak de balans op. Op de radio horen we de beste nummers
van 2019 en op de televisie zien we de hoogtepunten van het jaar. Ook wij kijken graag even
terug op het afgelopen jaar.
Er is gedanst tijdens de cultuurweken, de zomer is ingeluid met een lekker ontbijtje en wij zijn
terug in de tijd gegaan tijdens het jubileumfeest. We hebben ondanks het lerarentekort toch
weer leuke leerkrachten gevonden. De vogels zijn in de binnentuin weer voorzien van
zelfgemaakt vogelvoer en we sloten gisteren prachtig af met een mooi kerstdiner.
De kwaliteit van ons onderwijs is het afgelopen jaar door zowel de inspectie als door de
Montessorivereniging en door ons eigen bestuur onder de loep genomen. Bij alle bezoeken
konden wij onze overtuigingen en kwaliteit overbrengen en kregen we een positieve
waardering.
Uiteraard kijken we ook vooruit. Zo staan in maart de cultuurweken op de planning. De
culturele speerpunten zijn dit jaar nieuwe media, audiovisueel en drama. De voorbereidingen
hiervan zijn al in gang gezet. De kinderen van groep 7 en 8 krijgen hun adviezen voor de
middelbare school, er staat nog een sportdag op de planning en de kinderen gaan nog op
schoolreisje. Daarnaast richten wij ons natuurlijk vooral op het leren van en met elkaar.
Na het kerstdiner met de kinderen hebben we met het team ook het jaar feestelijk afgesloten.
Zoals u waarschijnlijk heeft gezien was voor het team dit jaar het thema: winter is coming. De
kleur wit voor alle kleding gaf vooraf wat gemopper, maar het resultaat was prachtig!
Namens het gehele team wil ik u bedanken voor alle hulp het afgelopen jaar en wens ik u en
alle kinderen gezellige en fijne feestdagen toe en een mooi 2020!

Met vriendelijke groet,
Valeri Ligterink

Vrijdag 20 december
Woensdag 8 januari
Woensdag 15 januari
Woensdag 15 januari
Maandag 20 januari
Vrijdag 24 januari

Belangrijke data & afspraken
Kerstvakantie
12.00 uur t/m zondag 5 januari 2020
Schone hoofden dag
Aanvang 08.45 uur
Bijeenkomst klassenouders
Aanvang 08.50 uur
OR vergadering
Aanvang 10.00 uur
MR vergadering
Aanvang 19.30 uur
Informatieochtend 2- en 3-jarigen

Adjunct-directeur Marit van Beers
Mijn naam is Marit van Beers, ik ben 36 jaar oud en woon met mijn man en
twee kinderen in Amsterdam. Met veel plezier ben ik in december, naast
Fedor, gestart als adjunct-directeur op de dinsdag en de donderdag.
In mijn vrije tijd ben ik op het hockeyveld te vinden en zeil ik graag.
Ik werk inmiddels 13 jaar in het onderwijs en heb enorm veel zin in deze
nieuwe uitdaging!
De eerste tijd zal ik vooral gebruiken om het team, de kinderen en de
ouders zo goed mogelijk te leren kennen. Ik heb al veel mensen ontmoet en
voelde mij meteen welkom.

Intern begeleider Jaap Pasman
Ik ben Jaap Pasman, intern begeleider voor de midden- en bovenbouw
vanaf januari 2020. Ik werk al jaren met veel plezier in het Amsterdamse
onderwijs en ik heb ontzettend veel zin om op De Pinksterbloem te
beginnen! Ik ben 38, vader van Abel, man van Barbe. Ik kom uit Brabant,
voel me Amsterdammer, hou van sport, van werken en van muziek maken.
Mijn werkdagen worden dinsdag en woensdag. U kunt mij bereiken op
jaapp@depinksterbloem.nl

Vogelatelier
Ook dit jaar heeft Jitske Hallema weer een vogelatelier georganiseerd. De kinderen hebben zelf
vogelvoer gemaakt zodat de vogels ook deze winter weer zijn voorzien.
Hieronder een impressie van alle vetbollen, pindaslingers én een smakelijke vetboltaart die
gemaakt zijn en nu in onze binnentuin opgegeten kunnen worden. Al dit lekkers werd meteen
bezocht door boomklevers, vinken, heggemussen, roodborstjes, koolmeesje, pimpelmeesjes,
halsbandparkieten en stadsduiven.

De Minibieb
Zoals u misschien al heeft gezien, staat er sinds kort naast de
hoofdingang de Pinksterbloem Minibieb. Deze is door de
biebwerkgroep geschonken aan school ter ere van het 90-jarig
jubileum en gemaakt door Emma Beumer (leerkracht klas S).
Wij hopen dat er veel geleend en geruild gaat worden. Mocht u zelf
een boek in de Minibieb willen plaatsen, is dat zeer welkom.

Het Amsterdam Light Festival
Door Liesbeth Vos
Maandagavond 16 december was het zover! Na drie workshops, gegeven door kunstenaars van
het Light Festival, konden de kinderen hun eigen ‘lichtogen’ van de nachtloerders aanschouwen
bij Artis. Die zagen er heel cool en spannend uit! Zij hebben deze zelf geprogrammeerd m.b.v.
‘scratch’. Tijdens de vaartocht langs alle lichtkunstwerken bleven we even liggen met de boot
voor ‘ons eigen kunstwerk’ en de kinderen waren zeer enthousiast. Het was een waardevolle
beleving voor hen om samen met kunstenaars tot een totaalkunstwerk te komen. Veel dank
aan Jorie Wieriks, Nienke Brokke en de kunstenaars van 72thsunny die dit mogelijk hebben
gemaakt. Nieuwe media en audiovisueel op zijn best!!!

De ‘lichtogen’ van De Pinksterbloem kinderen

Meeleefgezinnen gezocht
Een Meeleefgezin vangt één dag per week en één weekend per maand een jong kind (0-5
jaar) op van ouders met psychische problemen. Met dit vrijwilligerswerk maakt u het mogelijk
dat de ouder even tijd krijgt voor zichzelf en daarna met meer plezier voor zijn kind zorgt. Uw
hulp draagt bij aan de ouder-kindrelatie zodat het kind bij de ouders kan blijven wonen.
Meeleefgezinnen worden gescreend en getraind door professionals met GGZ-deskundigheid.
Bent u (of kent u) iemand die open staat voor deze bijzondere opvang
van een jong kind neem dan contact op met: Nienke Tamminga:
n.tamminga@kabouterhuis.nl - (06) 45 94 06 37 of met Pauline Prins:
P.vantets@kabouterhuis.nl – (06) 16 97 16 13
Meer informatie is te vinden op www.meeleefgezin.nl

