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Beste ouders, 
 
Vorige week dinsdag konden we na vele weken afstandsonderwijs en een onverwachte extra 
dag ‘ijsvrij’ de deur weer openen voor alle kinderen. Wat een feest! Heel veel blije gezichten bij 
de kinderen, ouders en leerkrachten nu we weer bij elkaar mogen zijn op school. Heel fijn om 
iedereen, dik ingepakt in sneeuwkleren, weer terug te zien op school. De maatregelen waren 
weer even wennen, maar aan het einde van de week kwam de routine er alweer aardig in. De 
eerste week stond in het teken van bijpraten en veel opdrachten om de groepsvorming weer 
de ruimte te geven en er weer een beetje in te komen. De afgelopen week hebben de 
leerkrachten en de kinderen veel tijd besteed aan het goed in kaart brengen van waar iedereen 
nu zit in zijn ontwikkeling. De extreme weersomstandigheden gooiden nog een beetje roet in 
het eten met wat codes rood, maar gaven vooral ook veel plezier op het ijs en in de sneeuw.    
 
Volgende week een weekje welverdiende vakantie voor de leerkrachten en het team en daarna 
op naar de lente!   
 
 
Met vriendelijke groet, 
Fedor de Groot 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Belangrijke data & afspraken 

Zaterdag 20 t/m zondag 28 februari Voorjaarsvakantie 
Vrijdag 12 maart Informatieochtend 2- en 3-jarigen  online  
Maandag 22 maart MR vergadering via Zoom 

Aanvang 19.30 uur 
Donderdag 1 april Studiedag 

Alle kinderen vrij 
Vrijdag 2 april Goede Vrijdag 
Maandag 5 april 2e Paasdag 

 
 
Aanmelden broertjes en/of zusjes schooljaar 2021-2022 
Denk eraan dat u het voorkeursformulier van uw kind met een broertje en/of zusje op  
De Pinksterbloem moet inleveren vóór donderdag 4 maart. Dit geldt voor de kinderen die 
tussen 1 september t/m 31 december 2021 vier jaar worden.   
 
 
Sneeuw(b)engels uit de onderbouw 
Door Liesbeth Bouma 
Zo plotseling als de scholen moesten sluiten gingen ze ook weer 
open. Het is heerlijk om weer met alle kinderen in de school te zijn. 
In de tweede lockdown kregen ook de onderbouwkinderen digitaal 
onderwijs. Met de oudste kleuters ging dat meteen redelijk goed, 
maar om van de jongste kleuters de aandacht vast te houden met 
een scherm ertussen was vallen en opstaan. Als leidsters hebben we 
veel les ideeën uitgewisseld, vooral spelletjes als ‘ren je rot’ en 
‘joggen’ via Gynzy waren een succes.  
We werden ook steeds gedrevener in het samenstellen van de 
thuiswerkpakketten. Toen we het pakket met het thema winter 
maakten was het nog een kwakkelwinter, zo leuk dat het echt winter werd en dat alle lessen en 
opdrachten goed bij de belevingswereld aansloten. Ook deze twee weken met fysiek onderwijs 
konden we hier mooi mee doorgaan. Sneeuw, ijzel en nu ook dooi hebben betekenis gekregen. 
Het ziet er naar uit dat het in de voorjaarsvakantie erg mooi weer gaat worden, op naar het 
volgende seizoen: de lente! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Middenbouw 
Door Mischa van der Zon 
Het is bijzonder om te zien hoe graag de kinderen van de 
middenbouw gewoon naar school willen. We merken dat ze blij 
zijn om er weer te zijn, en dat ze zich meteen weer voegen naar 
de sfeer van de klas en de school. Eén dagje later dan gehoopt 
vanwege het noodweer, maar dat gaf wel weer inspiratie voor 
het maken van een werkje over sneeuw, of over winter, of over 
het weer, hier gecombineerd met een dichtvorm, want het was 
tussendoor ook nog poëzieweek.  We houden gescheiden van 
de andere klassen pauze, en ook tijdens de overblijf blijven we 
binnen ons eigen 'vak' bij het buitenspelen, wat trouwens 
prima gaat. De school heeft voor ons extra speeltjes gekocht 
waarmee we, nu de meeste sneeuw weer is gesmolten, lekker 
aan de slag kunnen. 
Alsof er niets gebeurd is zijn we ook rustig met de Cito 
tussentoetsen begonnen, wat fijn toch dat we dit met zijn allen, 
school, kinderen en ouders, zo goed georganiseerd krijgen.   
 
 
Bovenbouw 
Door Anne Niemeijer 
Het was wel even schrikken dat op de dag dat we open zouden gaan code rood werd 
afgekondigd. Dat er zoveel sneeuw was gevallen was lastig, maar ook prachtig. De kinderen 
vonden het heerlijk. Er werden heel wat sneeuwballengevechten gehouden op het schoolplein. 
De kinderen vonden het fijn om elkaar na lange tijd weer te zien. Ze moesten wel weer even 
schakelen, want ze waren gewend om online lesjes te volgen en nu moesten ze ook weer uit 
boeken werken.  
De achtste groepers  mochten al tijdens het thuiswerken een week naar school om de M8 
toetsen te maken. Ze hebben inmiddels een definitief schooladvies gekregen en moeten nu een 
lijst met scholen op stellen waar ze straks eventueel naar toe willen. Dat is best moeilijk, omdat 
de kinderen de schoolbezoeken online moeten doen. Het is toch anders dan wanneer je in het 
schoolgebouw rond mag lopen en zo de sfeer kunt proeven. Gelukkig heeft een aantal van de 
kinderen, toen het nog kon, vorig jaar een bezoek kunnen brengen.  De middelbare scholen 
doen overigens enorm hun best om toch een goede indruk te geven van hun school door 
middel van filmpjes en online proeflesjes.  
De zesde en zevende groepers maken deze week de midden toetsen. Deze worden voor het 
grootste gedeelte voor de vakantie afgerond.   
We willen de ouders bedanken voor hun flexibiliteit en hulp. Zonder jullie was het nooit gelukt! 
Blijf gezond. 
 
 
Nieuws over de binnentuin en het schoolplein 
Door Jitske Hallema 
De binnentuin 
Wat was de binnentuin prachtig wit afgelopen week. En wat waren de vogels blij met de goed 
gevulde voederplekken. Natuurlijk is er naar de sporen gekeken, onze tuin wordt druk bezocht 

door vogels, katten en leerkrachten met grote voeten. Gelukkig geen 
ratten of muizen pootafdrukjes gezien. Zelfs niet bij de composthoop. 
De tuin ziet er woest uit, maar wordt goed onderhouden.  
Ten tijde van dit schrijven is de vijver nog steeds bedekt met een 6 cm 
dikke witte ijslaag.  Voor de vorst en de sneeuw zijn er wel beluchters 
in het water gestoken. Hopelijk hebben de kikkers en salamanders 
genoeg zuurstof gekregen. Vrijdag gaat het reigernet weer over de 
vijver. Want zodra de kikkers wakker worden en gaan kwaken, komt 
de reiger een maaltje prikken in de vijver.  
 



Waar zijn onze fossiele brandstoffen eigenlijk van gemaakt? 
De middenbouw kreeg een les over de planten waarvan onze fossiele brandstoffen 
gemaakt zijn en over hoe de wereld er uitzag in de tijd dat deze brandstoffen 
ontstonden.   
De leerlingen zagen hoe de oerbacteriën zuurstof maakten en hoe het water blauw 
kleurde. Onder twee microscopen waren deze bacteriën te zien die ooit voor ons 
eerste zuurstof hebben gezorgd en die de basis waren voor de aardolie. Bij twee 
andere microscopen zagen ze zeealgen die voor ons gas hebben gezorgd.   
De steenkoolplanten zoals paardenstaarten en varens waren te zien en te voelen en ze 
konden bekeken worden met loepjes. 
Er waren ook natte veenmossen te zien. Wat een groot verschil met die harde 
bruinkool die dat wordt als je er maar 1000en jaren hard op duwt. 
In de vitrine is alles in een tijdschaal gezet.  
 
De bolletjes komen op!    

De kleuters hebben in de week voor Kerst in hun klas een 
bloemschaal met biologische blauwe druifjes en 
krokusbolletjes gevuld. De schalen werden toegedekt met mos 
en in de binnentuin gezet om na de vakantie weer binnen te 
halen. Vorige week zijn de schalen in de klas en op de 
verwarming gezet.  Het mos werd opgetild en 
de eerste krokussen bloeien al! 

Ook op het schoolplein komen in het bloemenveldje de krokusjes en narcisjes 
heel voorzichtig boven de grond.  Samen vormen ze het woord lente. Om de 
bloemen tegen de vele kindervoetjes te beschermen is er een nieuw hekje 
omheen gezet van gaas en wilgentenen. Montessori leerlingen hebben in de 
winter vaak bolletjes op hun tafel. Als deze uitgebloeid zijn, kunnen ze na de 
voorjaarsvakantie geplant worden.  
 
Het vogelnestkast-restauratieteam 
Rond Valentijn beginnen veel vogelliefdes serieus te worden en zoeken de stelletjes de beste 
nestelplekjes op. Tijd dus om de nestkastjes op orde te maken. Bovenbouwers Seth en Karan 
hebben deze winter een oud nestkastje helemaal gerestaureerd. Seth heeft een nieuwe deksel 
gemaakt waardoor het kastje beter schoon te houden is. Samen zorgden ze voor een 
vogelvriendelijke renovatie van de buitenkant. Op woensdag 17 februari hebben ze de kast 
opgehangen. Onder toeziend oog van de duiven en de ‘dit is mijn plek’-zingende koolmezen.  
Het team is nu bezig met de restauratie van kast nummer 2. Een fotoverslag: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


