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Beste ouders,
Het was even wennen om weer naar school te komen na zo’n lange periode thuisonderwijs.
Zeep, handdoekjes en ontsmettingsgel waren overal ruim aanwezig. Na enkele dagen waren we
alweer praktisch gewend aan deze nieuwe situatie. Afscheid nemen bij het hek, elke ochtend,
werd steeds normaler.
Fedor en ik verwelkomen de kinderen nu op het plein, waarbij wij blij worden van het dagelijks
contact in de ochtend. Even een praatje met de kinderen en u ouders, weliswaar op afstand,
weer te zien, maakt de start van de dag goed!
Op 8 juni gaat De Pinksterbloem weer volledig open. Afgelopen vrijdag hebben wij eindelijk het
protocol ‘volledig openen basisonderwijs’ gekregen. Met het team zijn afspraken gemaakt over
de invulling van deze verdere openstelling. In deze nieuwsbrief kunt u lezen wat deze afspraken
zijn. Gezien het succes van de halve school-operatie bij ons tot nu toe hebben we alle
vertrouwen dat het ook deze keer weer goed zal verlopen.
Met vriendelijke groet,
Valeri Ligterink en Fedor de Groot

Belangrijke data & afspraken
Vrijdag 26 juni
Laatste schooldag groep 8
Vrijdag 3 juli
Studiedag
Alle kinderen vrij
Zaterdag 4 juli t/m zondag 16 augustus
Zomervakantie

Vakantierooster De Pinksterbloem 2020/2021
Start school
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag
2e Paasdag
Koningsdag
Meivakantie + Bevrijdingsdag
Hemelvaartsdag + extra dag
2e Pinksterdag
Zomervakantie

17 augustus 2020
10 oktober t/m 18 oktober 2020
19 december 2020 t/m 3 januari 2021
20 februari t/m 28 februari 2021
2 april 2021
5 april 2021
27 april 2021
1 mei t/m 16 mei 2021
13 en 14 mei 2021
24 mei 2021
10 juli t/m 22 augustus 2021

In de meivakantie vallen dit jaar Bevrijdingsdag en Hemelvaart.

School open maandag 8 juni
Alle leerlingen gaan vanaf maandag 8 juni weer naar school.
Hieronder alle afspraken even kort op een rij:
• tijdvak ochtend: inloop 08.30 tot 09.00 uur
• eindtijd woensdag: 12.00 uur onder- en middenbouw, 12.15 uur bovenbouw
• om 15.00 uur gaan de kinderen van de onder- middenbouwgroepen uit aan beide kanten van
de school. Om 15.15 uur gaan alle bovenbouwgroepen uit aan de Oetgenstraat
• grote pauze wordt er gegeten met de leerkracht. Buitenspelen gaat in verdeelde groepen met
pleinwacht van de TSO
• kinderen nemen hun eigen fruit, drinken en eten mee naar school voor de pauzehap EN voor
de overblijf
• er is geen verplichte overblijf meer. Kinderen die geen overblijf afnemen, kunnen tussen de
middag weer naar huis
• er mag weer uitgedeeld worden in de klas, het liefst iets dat verpakt is (geen snoep/suiker),
het mag ook een niet eetbare traktatie zijn. Kinderen gaan geen klassen rond
• kinderen nemen geen speelgoed/knuffels van thuis mee naar school
• leerkrachten zorgen er voor dat de leerlingen regelmatig hun handen wassen en de school
wordt dagelijks extra schoongemaakt
• kinderen houden afstand van de leerkracht. De leerkracht houdt afstand van collega’s en van
de kinderen waar mogelijk. Iedere leerkracht heeft zijn klas hiernaar ingericht
• tussen leerlingen onderling hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden
• ouders komen niet op het schoolplein of in de school
• oudergesprekken vinden digitaal plaats

Brengen en halen
Wij merken dat het brengen en halen momenteel goed verloopt. Er wordt netjes afstand
gehouden en ouders hebben vaste plekken met hun kind waar ze staan bij het ophalen. De
looproutes die op de grond zijn aangebracht blijven gehandhaafd, evenals de drie plekken om
afscheid te nemen van uw kind.
Ook vanaf maandag 8 juni verzoeken wij u om per gezin één ouder de kinderen te brengen
en/of te halen en vragen wij de ouders van kinderen in de bovenbouw die zelfstandig naar
school kunnen komen om hun kind alleen te laten gaan.
Het inloophalfuur, van 08.30 tot 09.00 uur, zorgt voor een goede verspreiding van drukte en
houden we daarom in stand. Omdat alle kinderen nu weer naar school komen, kan het op
bepaalde momenten drukker worden. Wij vragen u daarom om u goed aan de 1,5 meter en de
looproutes te houden. Mocht het nodig zijn zullen wij uiteraard de regels hierin aanpassen. Wij
houden dit goed in de gaten.

Gezondheid
De school past de RIVM-richtlijnen die gelden voor het onderwijs toe.
Een leerling met de volgende (luchtweg)klachten blijft thuis:
• neusverkoudheid
• hoesten
• moeilijk ademen/benauwdheid
• tijdelijk minder ruiken en proeven
• met koorts boven 38 graden
Wanneer een leerling gedurende de dag bovenstaande klachten ontwikkelt, moet de leerling
naar huis. Ook eventuele broers of zussen gaan dan mee naar huis.

Onderbouw
Door Liesbeth Bouma
Het was even spannend maar het opstarten met halve groepen is
prima verlopen. De kinderen hebben laten zien hoe zelfstandig ze
zijn en het is hartverwarmend hoe lief en behulpzaam de oudere
kleuters zijn voor de nieuwe vierjarigen. De werksfeer is top en ook
thuis is er deze weken goed doorgewerkt.
In de klas bespreken we het gemaakte werk en de resultaten van de
online Bevo-lessen van Liesbeth Vos. Bij het digibord houden de
kinderen mini-spreekbeurten bij de foto’s van hun kunstwerken à la
Tony Cragg en Kandinsky.
In de onderbouw staat het thema techniek deze laatste weken centraal. De kinderen krijgen
lessen over elektriciteit, de fiets en constructiematerialen, onder andere met de vraag hoe je
een stevige muur bouwt.
Zoals u weet gaan de schoolreisjes dit jaar helaas niet door. Hiermee vervallen ook de vrije
dagen voor de groepen en verwachten we alle kinderen beide dagen op school.
Volgende week komen de A-groep en de B-groep weer samen en kunnen oude en nieuwe
vriendschappen opbloeien. Fijn om met elkaar het schooljaar af te sluiten.
We hebben de afspraken over de portfolioverslagen en gesprekken moeten herzien. Voor alle
eerste en tweede groepers schrijven we een vervangend portfolioverslag. Dit is een
gecomprimeerde versie met een korte indruk over de ontwikkeling en gaat in de portfolio map
mee naar huis. Als u, naar aanleiding van dit verslag, vragen heeft dan kunt u een gesprek
inplannen met de leerkracht, uiteraard telefonisch/digitaal. Kleuters die na de kerstvakantie
zijn gestart, onze nulde groepers, komen na de zomervakantie aan de beurt. We hopen dan
weer driehoekgesprekken (kind-ouders-leerkracht) in de school te kunnen voeren.
Het afscheid van groep 2 vieren we dit jaar met een picknick op het
schoolplein. Op woensdag 1 juli blijven de tweede groepers langer
en nemen een lunch mee. Wij zorgen voor een traktatie en een
cadeautje om het feestelijk te maken. Ophalen graag om 13.15 uur.
We maken er wat moois van deze laatste weken.

Middenbouw
Door Yvonne Oldenziel
Er zijn voor de periode tot de zomervakantie een aantal afspraken gemaakt specifiek voor de
middenbouw.
• Verslagen en gesprekken
Alle kinderen van groep 5 krijgen nog een laatste verslag en gesprek. Dit gesprek zal online zijn.
Voor een groot aantal vijfde groepers heeft dit al plaatsgevonden.
Het verslag en gesprek van de derde en vierde groepers komt te vervallen. Alleen in specifieke
gevallen zal nog een gesprek plaatsvinden. De leerkracht neemt in dat geval contact op met de
ouders.
• Sportdag en schoolreis
Zoals eerder vermeld gaan de sportdag en het schoolreisje niet door. Wel zullen we voor die
dagen een ander leuk programma samenstellen.
Oorspronkelijk zouden de sportdag en het schoolreisje in dezelfde week vallen. Omdat het nu
anders loopt zal de alternatieve ‘sportdag’ op 17 juni zijn en het alternatieve ‘schoolreisje’ op
26 juni.

• Afscheidspicknick groep 5
We willen toch graag op een leuke manier afscheid nemen van groep 5. De regels stellen ons in
staat de picknick in het Oosterpark door te laten gaan. Deze picknick is op woensdag 24 juni. De
kinderen worden om 12.00 uur opgehaald uit
school en komen met één ouder naar het park.
We willen jullie vragen broertjes en/of zusjes
niet mee te nemen. Daarnaast neemt iedereen
een eigen lunch mee. We starten om 13.00 uur.
Op deze manier kunnen we toch met elkaar een
gezellig moment creëren.
Mocht het weer het niet toelaten naar het park te gaan dan organiseren we op hetzelfde
moment iets in de klas, dit zal dan helaas zonder ouders zijn.

Bovenbouw
Door Anne Niemeijer
Het is bijna zover dat de kinderen hele dagen naar school gaan. We zijn wel gewend geraakt
aan de kleinere klassen, maar vinden het ook heel gezellig om straks alle kinderen weer samen
te ontvangen. Het is natuurlijk heel jammer dat groep acht geen musical doet dit jaar. Daarom
hebben we voor deze groep een aantal momenten ingepland om het jaar toch feestelijk af te
sluiten.
Groep acht activiteiten:
• Op woensdag 10 juni is er een speciale verrassing!
• Op woensdag 24 juni vindt de diploma-uitreiking plaats. We hebben ervoor
gekozen om een picknick te organiseren buiten in het park. We hopen dat alle
ouders hier ook bij kunnen zijn!
• Op donderdag 25 juni organiseren we een afscheidsdiner op het plein voor de
kinderen en de leerkrachten.
• Op vrijdag 26 juni neemt de achtste groep afscheid van groep zes en zeven.
De leerkracht van uw kind zal nog doorgeven hoe laat deze activiteiten plaats zullen vinden.
Zoals u al eerder in een mail heeft kunnen lezen, vinden de komende weken de
oudergesprekken via Zoom plaats. Op dinsdag 2 juni sturen wij het evaluatieformulier naar alle
ouders en kinderen. Dit formulier wordt ook door alle leerkrachten ingevuld en besproken
tijdens het oudergesprek. Het is de bedoeling dat de kinderen ook aanwezig zijn bij dit
gesprek.

Overgang bouw
De kinderen van groep twee en groep vijf horen vrijdag 12 juni naar welke klas zij gaan en
krijgen dan een brief mee naar huis. Een spannende dag! Op dinsdag 30 juni 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.

Avond4daagse
Helaas kon de Avond4daagse door corona niet doorgaan. De Koninklijke Wandel Bond
Nederland (KWBN) is echter met een plan gekomen om toch mee te kunnen doen én een
medaille te kunnen halen: de Avond4daagse - Home Edition. Voor inschrijvingen en meer
informatie:
https://www.avond4daagse.nl/deelnemers/avond4daagse-home-edition

