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Beste ouders, 
 
De decembermaand staat ineens weer voor deur en dat is voelbaar in de school. Afgelopen 
vrijdag zijn er in de bovenbouw lootjes getrokken en is de hal weer omgetoverd in de Sintsfeer. 
We hebben weer zin in deze feestelijke periode.   
  
Tijdens de afgelopen studietweedaagse stond het verbeteren van onze didactische 
vaardigheden centraal. We begonnen maandag met een verrassing: een workshop theatersport 
door een improvisatie trainer. Het was een inspirerende, grappige en energieke start. Veel 
leerkrachten hebben woensdag de theateroefeningen direct toegepast in de klas.  
 
De overige workshops werden gegeven door onze eigen leerkrachten. Ik ben er trots op dat wij 
in ons team en binnen de stichting veel kwaliteit en expertise in huis hebben. Door te leren van 
en met elkaar konden wij twee hele studiedagen vullen!  
 
De onderwerpen van de workshops waren heel divers; zo hebben we met het hele team een 
verdieping op gebied van rekenen gemaakt en konden de leerkrachten zich naar gelang hun 
interesse inschrijven op een workshop ‘innovatief leren’, ‘feedback geven’, ‘coaching van 
kinderen’ of ‘creatief schrijven’. Alle bouwen hebben daarnaast een workshop gehad waarbij 
de rondgang en de Montessorididactiek aan bod kwamen.  
 
Om niet alleen met het hoofd bezig te zijn, hebben we, net als de kinderen, beide dagen gymles 
gekregen van onze gymleraar Staffan. Zo konden we zelf ook weer eens ervaren hoe goed het 
is om tussendoor te bewegen en daarna weer met nieuwe energie aan de slag te gaan.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Valeri Ligterink 
 

Belangrijke data en afspraken 

Vrijdag 24 november Informatieochtend 2- en 3 jarigen 
09.30 – 11.00 uur 

Donderdag 30 november OR vergadering 
Dinsdag 5 december Sinterklaasviering OB en MB 12 uur uit 

                                 BB 12:30 uur uit 
Maandag 11 december  Voorlichting VO groep 7 en 8 

19.30 – 20.30 uur 
Woensdag 13 december Bijeenkomst klassenouders 
Donderdag 21 december Alle kinderen om 12.00 uur vrij 
Donderdag 21 december Kerstdiner 

17.00 – 18.30 uur 
Vrijdag 23 december Alle kinderen om 12.00 uur vrij 

Joggingbroekvrijdag voor alle klassen 
en speelgoedochtend in de OB 

Zaterdag 24 december 2017 
tot en met 7 januari 2018 

Kerstvakantie 



Voorlichtingsavond Voortgezet Onderwijs groep 7 en  8 
Op maandagavond 11 december zijn de ouders van groep 7 en 8 van harte welkom op de 
informatieavond over de overstap naar het voortgezet onderwijs. Tijdens deze avond 
informeren we u over de kernprocedure, het advies en de eindtoets en kunt u al uw vragen 
stellen over het voortgezet onderwijs. De avond vindt plaats in de hal van de school van 19.30 
tot 20.30 uur. 
 
Het goede doel 2017-2018 

Ook dit jaar zet De Pinksterbloem zich weer in 
voor een goed doel. Dit schooljaar staat in het 
teken van duurzaamheid en zo ook ons goede 
doel. Wij gaan sparen, in samenwerking met 
Joint the Pipe, voor een kraanwater tappunt hier 
op ons eigen schoolplein en één op een 
schoolplein in een gebied waar dit hard nodig is 
elders in de wereld. 
Ieder kind van de school daar zal ook een 
hervulbare fles ontvangen. Er zullen door het 
hele schooljaar heen diverse acties plaatsvinden 
waaronder de verkoop van drinkwater flessen 
die de leerlingen kunnen verkopen aan ouders, 

familie en buurtgenoten. Zo zullen ze zelf actief meedoen en anderen motiveren om ook over 
te stappen op duurzaam kraanwater. In de klassen zullen diverse lessen aan bod komen over 
duurzaamheid en ook de innovatieweken zullen rond dit thema worden vormgegeven. Wij 
zoeken nog een sponsor voor de eerste aanschaf van de duurzame drinkwaterflessen. Deze 
sponsor kan zijn naam/logo verbinden aan de actie (en op de flyer in de fles). Mocht u een 
bedrijf hebben/kennen of werkzaam zijn bij een bedrijf dat hier mogelijk interesse in heeft, 
horen wij dat graag via directie@depinksterbloem.nl 
 
Amsterdam Light Festival 
Liesbeth Vos, leerkracht beeldend en Interne Cultuur Coördinator (ICC) 
 
Dit jaar doet er weer een enthousiaste groep kinderen mee aan het Amsterdam Light Festival. 
Het thema is: 'existentialisme'. Wij zullen dit vanuit de biologie en natuur gaan 
benaderen. Tijdens speciale Amsterdam Light-bevolessen zullen 30 kinderen een beeldverhaal 
maken dat geprojecteerd gaat worden. Inmiddels hebben we een workshop gekregen van 
Claudia Reh, internationaal bekende lichtkunstenares. Hierbij konden de kinderen naar 
hartenlust experimenteren met zand, vorm en kleur om te zien wat de mogelijkheden zijn met 
overhead-projectors. In de week van 27 november gaan we aan het werk op school met het 
maken van ons eigen lichtverhaal bij dit thema. 
Wordt vervolgd! 
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Ouderhulp Sint en Kerst 
Om er weer een prachtig Sint- en Kerstfeest van te maken, hebben we hier en daar nog 
ouderhulp nodig. Bij alle klassen hangen lijsten waarop u kunt intekenen. Mocht u nog ergens 
een gaatje in uw agenda hebben? Zien we u graag!  

 
Gevonden voorwerpen 
Op 6 december stallen wij weer de gevonden voorwerpen uit in de hal. Bij het ophalen van uw 
kind liggen vanaf 12 uur alle gevonden voorwerpen uitgestald. Alles wat niet wordt opgehaald 
gaat naar een goed doel.  
 
 


