Nummer 10 inclusief formatie; 30 juni 2017
Beste ouders,
De formatie voor volgend schooljaar is rond. Ondanks het groeiende tekort aan
leerkrachten heeft de Pinksterbloem een bezetting waar we zeer tevreden over zijn.
De kinderen van groep 2 en groep 5 horen vandaag naar welke klas zij gaan en krijgen
een brief mee naar huis. Een spannende dag!
Het formatieoverzicht voor het volgend schooljaar kunt u hieronder zien. In dit overzicht
vindt u een aantal nieuwe namen. Stijn Knigge en Sanne Selier zijn leraren in opleiding.
Zij komen de midden- en bovenbouw versterken onder begeleiding van onze eigen
leerkrachten. Gedurende dit schooljaar zijn Bob Veldhuis, Bertine van Rooij en Chris
Vriens bij ons gestart. Het is fijn dat we deze nieuwe aanwinsten ook volgend jaar weer
kunnen inzetten.
Groep 8 neemt op vrijdag 14 juli afscheid van onze school; zij hebben een week eerder
vakantie. Op de laatste dinsdag voor de zomervakantie, 18 juli, gaan alle kinderen
’s ochtends wennen in hun nieuwe klas.
We zijn blij dat we voor alle klassen weer een goede bezetting hebben kunnen
realiseren en kijken uit naar volgend jaar.
Met vriendelijke groet,
Valeri Ligterink

Belangrijke data en afspraken
Woensdag 5 juli
Schoolreis groep 1
Groep 2 is vrij
Woensdag 5 juli
Sportdag MB en BB
Donderdag 6 juli Schoolreis groep 2
Groep 1 is vrij
Vrijdag 7 juli
Schoolreis MB
Woensdag 12 juli Afscheid groep 2 en groep 5
Donderdag 13 juli Diploma-uitreiking en musical groep 8
Vrijdag 14 juli
Laatste schooldag groep 8
Dinsdag 18 juli
Doordraaiochtend
Wennen in de nieuwe klas
Vrijdag 21 juli
Kinderen om 12.00 uur vrij

Bovenbouw:
klas A Tjalde Elema
Vincent Kemper
klas B Stef van Dijk
Bob Veldhuis
klas C Anne Niemeijer
Stijn Knigge
klas S Beau Herder
Beike van den Eeden
klas T Bertine van Rooij

ma/di/wo/ do
do/vrij
ma/woe/do/vrij
di
ma/di/woe/ vrij
do/vrij
di/woe/do/vrij
ma
ma/di/woe/do/vrij

Middenbouw:
klas D Mischa van Zon
Sanne Selier
klas E Marjo Teuling
Yvonne Oldenziel
klas G Diane Bobeldijk
Willemijn Propitius
klas H Siet Werneke
Nola van Timmeren
klas M Jane van Tillo
Mariëlla Klooster–De Looper
klas N Jasmijn Geurtsen
Willemijn Propitius

ma/di/woe/ do
do/vrij
ma/di/woe
do/vrij
ma/di/woe
do/vrij
woe/do/vrij
ma/di
di/woe/do/vrij
ma
ma/woe/do/vrij
di

Onderbouw:
klas F Liesbeth Bouma
Floor ten Hoonte
klas I Doreen Kuijt
Soraya van der Sande
klas J Charlotte Evers
Chris Vriens
klas K Souad Saarig
klas L Yvon de Graaf
Floor ten Hoonte

ma/di/woe
do/vrij
di/woe/do/vrij
ma
ma/di/woe
do/vrij
ma/di/woe/do/vrij
ma/woe/do/vrij
di

Beeldende vorming:
MB en BB
Liesbeth Vos
OB
Liesbeth Vos
Bewegingsonderwijs:
MB
Staffan van Veen
Fedor de Groot
BB
Staffan van Veen

do/vrij
di

di
do
ma/vrij

Verrijkingsklassen:
MB en BB
Mechteld Woutman vrij
OB
Yvonne Oldenziel
woe
Succesklas:
BB

Geerthe Schilder

Uitslag CITO Eindtoets 2017
Elk schooljaar maakt groep 8 de CITO-eindtoets. Hoewel de uitslag niet langer bepalend is
voor het definitieve schooladvies, is het toch een spannend moment als je de uitslag krijgt.
De meeste uitslagen kwamen overeen met het door school gegeven advies. Voor twee
kinderen is het advies naar boven bijgesteld.
De schoolscore is dit jaar: 540.1, een aanzienlijke stijging ten opzichte van vorig schooljaar.
Het landelijk gemiddelde ligt dit jaar op 535.1. Hier scoren wij ruim boven. Wij zijn tevreden
met deze prestatie.
Van de 35 kinderen die de toets gemaakt hebben is de verdeling naar het VO als volgt:
VWO: 17
HAVO/VWO: 7 (waarvan één leerling naar de Kopklas gaat)
HAVO: 9
VMBO-B (met leerwegondersteuning) : 2
De meeste kinderen (25) zijn geplaatst op de school van hun eerste voorkeur. Twee werden
geplaatst op hun tweede keus, drie op de derde, één op de vijfde en één op de zesde school
van voorkeur. Eén leerling kwam op een school van zijn 8e voorkeur en heeft met succes in
de tweede ronde een andere school gevonden.
MR
Het afgelopen schooljaar was een relatief rustig MR jaar. In de MR zijn de gebruikelijke
zaken zoals de kwaliteitsmonitor, het jaarverslag, de begroting en het formatieplan
besproken. Daarnaast heeft de verkeerssituatie rondom de school het hele jaar door op de
agenda gestaan. In samenwerking met de gemeente is een klankbordgroep samengesteld
bestaande uit betrokkenen uit de buurt, vanuit onze school en de gemeente. In
verschillende bijeenkomsten wordt samen nagedacht over de mogelijkheden om de
verkeers- en parkeersituatie in de buurt rond de school beter en veiliger te maken.
Ook is er in de MR gesproken over het dreigende lerarentekort. Komend schooljaar is de
bezetting bij ons op school gelukkig voldoende. Het lukt de Pinksterbloem op verschillende
manieren voldoende goede leerkrachten aan te trekken. Tot slot zal Remmelt van der
Wal dit jaar afscheid nemen van de MR, hij heeft de MR jarenlang trouwe dienst
bewezen. Wij bedanken hem hartelijk voor zijn inzet. Maar dit betekent ook dat er een plek
vrij komt. Heeft u interesse om plaats te nemen in de MR, stuur dan een mail met een korte
motivatie en iets over uzelf naar mr@depinksterbloem.nl. Bij meerdere aanmeldingen
worden er verkiezingen gehouden.
Schaakteam Pinksterbloem kampioen van Nederland!
Het schaakteam van de Pinksterbloem is kampioen van Nederland geworden.
Het winnende team bestaat uit Matteo, Ingo, Daniel en Senya. Het leuke is… vorig jaar
waren ze ook kampioen. Matteo gaat nu van school af, maar Lan Pham staat al klaar om het
team te versterken en dan maken ze volgend jaar weer een goede kans. Want Lan is onlangs
3e geworden van alle schaakmeisjes van Nederland bij het NK individueel van haar leeftijd.
We zijn trots op onze schaakkampioenen!

Pinksterbloem schaaktoernooi
Dinsdag 11 juli van 15.15 - 16.30 is het weer zover: het jaarlijkse Pinksterbloem
schaaktoernooi in de grote gymzaal.
Iedereen die het spel kent, mag meedoen.
U kunt uw kind van te voren aanmelden per mail
op pinksterbloemschaken@gmail.com, zodat we een toernooi planning kunnen maken.
Het inschrijfgeld bedraagt €2,50 en kan worden betaald op de dag zelf.
Is uw kind geïnteresseerd in schoolschaken?
Kom een keertje langs op een dinsdag en meld je aan bij meester Allaert of
via allaerttroost@gmail.com

