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Beste ouders,
Zodra de school weer is omgetoverd in Sinterklaassfeer zijn de magische feestweken officieel
begonnen op de Pinksterbloem. U zult begrijpen dat we dit jaar Sinterklaas en Kerst niet op de
voor ons gebruikelijke wijze kunnen vieren. Desalniettemin gaan wij er binnen de
voorgeschreven richtlijnen mooie dagen van maken.
In deze nieuwsbrief leest u meer over de decemberfeesten, zodat u op de hoogte bent van alle
aanpassingen en we veilig en gezellig feest kunnen vieren.
Wij hebben er nu al zin in!

Met vriendelijke groet,
Valeri Ligterink

Woensdag 2 december
Vrijdag 4 december
Maandag 7 december
Dinsdag 8 december
Donderdag 17 december

Vrijdag 18 december

Belangrijke data & afspraken
Voorleeswedstrijd
Sinterklaasfeest
OB en MB 12 uur uit – BB om 12.30 uur uit
Studiedag
Alle kinderen vrij
Voorlichtingsavond VO - online
19.30-21.00 uur
Alle kinderen 12.00 uur vrij
Kerstdiner - Inloop vanaf 16.30 uur - zie
hieronder het bericht Decemberfeesten
Kerstvakantie
12.00 uur t/m zondag 3 januari

Decemberfeesten
De decembercommissie
Sintviering
Ook Sint is veel thuis aan het werk en neemt de coronamaatregelen serieus.
Hij zal dit jaar daarom niet aankomen met de boot over de Amstel. De kinderen
komen op de normale tijd naar school waar binnen een verassing op ze wacht! De
bovenbouw kinderen zijn al druk bezig met het maken van surprises en gaan deze
dag om 12.30 uur uit. De onder- en middenbouwkinderen zijn om 12.00 uur uit.

Kerstviering
Hierbij willen wij u graag informeren over de kerstviering op donderdag 17 december.
Alle kinderen zijn die dag om 12.00 uur vrij. Om niet een hele lange inloop te hebben,
maar wel veilig naar school te kunnen, werken we met twee start- en eindtijden.
Inloop: beide ingangen gaan om 16.30 uur open
- Tussen 16.30 en 16.45 uur verwelkomen we de onder- en middenbouw kinderen op
school
- Tussen 16.45 en 17.00 uur verwelkomen we de bovenbouw kinderen
Eindtijd: beide ingangen open
- 18.15 uur kunnen de onder- en middenbouwkinderen opgehaald worden
- 18.30 uur zijn de bovenbouw kinderen klaar om opgehaald te worden
De kinderen worden door de leerkracht naar buiten begeleid naar de gebruikelijke uitgang als
het kerstdiner is afgelopen.
Eten
Gezien de coronamaatregelen ziet het kerstdiner er iets anders uit dan voorgaande jaren. Er
mag geen eten vanuit huis gedeeld worden in de klassen. Er zullen dus ook geen intekenlijsten
bij de klassen komen. We hebben dit jaar uw hulp op een andere manier nodig om het feestje
voor de kinderen te laten slagen.
- Het is de bedoeling dat elk kind voor zichzelf zijn
lievelingsavondeten (warm) meeneemt naar school, inclusief het benodigde
bestek
- De school regelt een fantastisch toetjesbuffet en drinken
Het is traditie dat de kinderen zich mooi aankleden voor deze speciale avond.

Vrijdag 18 december
Vrijdag is het onesie/pyjama-dag. De leerlingen mogen dan in pyjama of onesie komen en zijn
om 12.00 uur vrij. Dan start de welverdiende kerstvakantie!

Invulling directietaken na kerstvakantie
Door Arnold Jonk
Zoals u weet neemt Valeri Ligterink na de kerstvakantie afscheid als directeur van De
Pinksterbloem. Daarmee komt een eind aan een succesvolle directeursperiode; Valeri gaat zich
richten op haar nieuwe school. Wanneer we weer bij elkaar mogen komen zullen wij nog op
een passende manier afscheid van haar nemen.
Fedor de Groot zal na de kerstvakantie als interim-directeur optreden, totdat er een nieuwe
directeur is gevonden. Hij wordt hierin ondersteund door Marit van Beers (adjunct-directeur)
en Geerthe Schilder, die een aantal extra taken zullen oppakken. Ik ben blij dat ze hebben
aangegeven dit te willen doen.
Ondertussen zijn wij gestart met het werven van een nieuwe directeur. Er wordt een
Benoemingsadviescommissie (BAC) samengesteld. Deze bestaat uit teamleden, ouders en een
collega-directeur. Eind december zal er een vacature uitgaan. We hopen spoedig een goede
nieuwe directeur te vinden voor De Pinksterbloem.

