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Beste ouders, 
 
Dit schooljaar zullen we niet snel vergeten. Door de coronacrisis hebben we als team geleerd op 
afstand les te geven, flexibel te zijn, angsten te overwinnen en zijn we vooral doorgegaan. Bij de 
start moesten de leerkrachten een vorm vinden om de kinderen vanuit thuis les te geven. Dit hield 
in: een spoedcursus leren omgaan met Zoom, online materiaal en lessen voorbereiden, thuiswerk 
pakketjes samenstellen en rondbrengen, en alle kinderen en ouders digitaal bereiken. Het was een 
uitdaging. Hiernaast hadden veel leerkrachten zelf thuiswerkende kinderen, anderen een haperend 
wifinetwerk en enkelen kampten met gezondheidsproblemen. Het thuisonderwijs vroeg ook veel 
van u als ouder. Helpen met de opdrachten, stimuleren om aan het werk te gaan naast een baan en 
huishouden is niet gering. Wel leverde dit teamwork op en maakte het dat we elkaars talenten 
konden benutten.  
 
Toen we het thuiswerken net onder de knie begonnen te krijgen, mochten we weer met halve 
groepen open. Dit was opnieuw schakelen en een uitdaging om nog voor de meivakantie alles te 
regelen. Klassen indelen, routes uitzetten, werk klaarzetten en daarnaast gesprekken over de 
veiligheid. Niet alle leerkrachten konden op school aan de slag, wat weer flexibiliteit van het team 
vroeg. Ons doel was om alle groepen te laten starten en de hele week open te gaan. Met halve 
klassen weer aan de slag op school vroeg om meer zelfstandigheid van de kinderen tijdens de 
thuiswerkdagen.  
 
Na drie weken konden we doorschakelen naar ‘volledig open’. De kinderen waren blij om al hun 
klasgenoten weer te zien. Het is fijn dat we de laatste weken nog met volledige klassen aan de slag 
kunnen om zo samen het jaar met elkaar af te sluiten. Na de zomervakantie zullen we deze periode 
met elkaar en met u evalueren. 
 
Wij zijn ondertussen al weer bezig met het nieuwe schooljaar. De indeling van de nieuwe klassen en 
afscheid nemen van groepen staan deze periode op het programma. Ondanks een lerarentekort is 
de formatie voor volgend schooljaar toch weer gelukt. Het volledige nieuwe formatieoverzicht kunt 
u verderop in deze nieuwsbrief lezen. Hierin staan alle wijzigingen en nieuwe namen. Morgen horen 
de kinderen de indeling van de groepen.  
 
Vrijdag 26 juni 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 2020-2021 
 
Bovenbouw:    
klas A  Aiah al Ameen    ma/di 
 Vincent Kemper    wo/do/vr 
klas B  Stef van Dijk    ma/wo/do/vr 
              Vincent Kemper    di  
klas C  Anne Niemeijer   ma/di/wo/vr 
 Marit van Beers    do 
klas S  Emma Beumer   ma/di/wo/do/vr  
klas T  Beau Herder   ma/di/wo 
 Rosa Voortman   do/vr 
 
Middenbouw: 
klas D  Mischa van Zon   ma/di/wo/ do 
 Sharon Weers   vr 
klas E  Marjo Teuling   ma/di/wo/do/vr  
klas G  Diane Bobeldijk   ma/di/wo 
 Yvonne Oldenziel  do/vr 
klas H  Siet Werneke    ma/di/woe 
 Marscha Pals   do/vrij 
klas M  Jane van Tillo    ma/di/do/vr 
 Sharon Weers   wo 
klas N  Jasmijn Geurtsen   ma/wo/do/vr  
 Geerthe Schilder  di 
 
Onderbouw: 
klas F  Liesbeth Bouma   di/wo/vr 
 Willemijn Propitius    ma/do 
klas I Soraya van der Zande  ma/wo 
 Sanne Selier    di/do/vr 
klas J  Charlotte Evers   ma/di 
 Pieternel Hulsenbek  wo/do/vr 
klas K  Rina Wennekes   ma/di/wo 
 Sara Dirks   do/vr  
klas L  Marjolijn Kraal   ma/di/wo 
 Ashley Erkamp    do/vr 
 
 
 
Beeldende vorming:     Verrijkingsklassen: 
OB, MB en BB Liesbeth Vos   ma/di/do                OB      Yvonne Oldenziel    wo 

MB & BB   Tjalde Elema             di 
        
Bewegingsonderwijs:     Intern Begeleiders: 
OB  Machtelt van der Meer   do     OB               Meike Kwee Doijer    ma/di/wo 
MB  Staffan van Veen             di/do     MB & BB    Tjalde Elema                ma/wo/do 
BB   Staffan van Veen              ma/vr     
 
 
Directie:      Ondersteuning en inval: 
Valeri Ligterink     ma/di/do/vr    Yvon de Graaf   ma/wo/do/vr 
Fedor de Groot    ma/wo/do/vr    Souad Saarig     ma t/m vr 
Marit van Beers   di/vr 
 
 



Nieuwe leerkrachten 
Voor volgend schooljaar hebben wij drie nieuwe leerkrachten kunnen aanstellen die ons team gaan 
versterken.  
Rina Wennekes werkt momenteel op een Montessorischool in Utrecht. Rina is een echte 
Montessoriaan en heeft veel ervaring in de onderbouw. Zij zal volgend schooljaar drie dagen bij ons 
komen werken in klas K. Rina gaat samen een klas draaien met Sara Dirks. Sara is Leraar in Opleiding 
en heeft het afgelopen schooljaar al bij ons gewerkt. Ze heeft gekozen voor de specialisatie van het 
jonge kind en voelt zich thuis in het Montessorionderwijs.  
Rosa Voortman gaat samen met Beau Herder werken in klas T. Rosa heeft gekozen voor het oudere 
kind en heeft vorig jaar in de bovenbouw bij ons stage gelopen. Ze heeft veel zin om terug te komen 
en met Beau in klas T te starten.  
 
 
Nieuwe Intern begeleider bovenbouw 
Tjalde Elema heeft het afgelopen schooljaar een opleiding gedaan tot intern begeleider. Omdat 
Bernadet Smiers volgend schooljaar nog niet kan terug komen op de Pinksterbloem hebben wij 
Tjalde gevraagd voor deze functie. Klas A neemt daarom helaas afscheid van Tjalde. Gelukkig kunnen 
de kinderen haar nog veel zien omdat ze in haar nieuwe rol op de Pinksterbloem blijft. Tjalde heeft 
zin in deze nieuwe uitdaging.  
 
 
Studiedagen 2020-2021 
Maandag 7 september 2020  
Vrijdag 9 oktober  
Maandag 7 december  
Woensdag 17 februari 2021  
Donderdag 18 februari  
Vrijdag 19 februari  
Donderdag 1 april  
Maandag 26 april  
Vrijdag 9 juli  
  
 
 

 
 
 

 
 


