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Beste ouders,
Januari is een drukke maand op school. In alle klassen worden de halfjaarlijkse Cito toetsen
afgenomen en worden er individuele doelen, klassen- en bouwdoelen gesteld. Daarnaast
worden er portfolio gesprekken gevoerd en krijgen de kinderen van groep 8 hun definitieve
advies. Dat betekent ook dat de groep 8 kinderen deze twee maanden heel veel open dagen
van voortgezet onderwijsscholen bezoeken, een spannende tijd.
Tussen al deze activiteiten door zien we ze ook nog eens vliegen tijdens de jaarlijkse
vogeltelling. In deze nieuwsbrief kunt u lezen welke vogel dit jaar weer het meest is
gesignaleerd. Wij danken Jitske voor haar enthousiaste inzet tijdens deze vogeltelling.
Liesbeth Vos is tijdens de beeldende vorming lessen gestart met het culturele speerpunt
poëzie. Zo kunt u in de hal de prachtig geschilderde stroken met de zelfgemaakte gedichten
van de kinderen zien hangen.
Ondanks dat iedereen deze maand weer vol energie en in goede gezondheid is begonnen,
heeft de griepgolf helaas ook een aantal van onze leerkrachten getroffen. Wanneer ’s morgens
de telefoon gaat omdat een collega echt ziek is, begint voor ons het puzzelen. Gelukkig hebben
we ondanks het lerarentekort nog geen klassen naar huis gestuurd. Ook proberen we zo min
mogelijk op te delen. Hierbij kan ik vertellen dat het team veel van elkaar overneemt, soms
extra werkt en elkaar steunt. Wanneer de puzzel weer is opgelost, ben ik trots op ons
hardwerkende team.
Met vriendelijke groet,
Valeri Ligterink

Belangrijke data en afspraken
Woensdag 14 februari 2018
Vrijdag 16 februari 2018
Vrijdag 23 februari 2018
24 februari tot en met 4 maart

Bijeenkomst klassenouders
09.00 – 09.30 uur
Informatieochtend 2- en 3jarigen
09.30 tot 11.00 uur
Studiedag
Alle kinderen vrij
Voorjaarsvakantie
Alle kinderen vrij

Gymschoenen verplicht voor midden- en bovenbouw
Om te voorkomen dat kinderen tijdens de gymles een voetblessure oplopen omdat zij geen
gymschoenen dragen, maar ook uit hygiënisch oogpunt, hebben wij besloten dat het dragen
van gymschoenen verplicht wordt. Op het moment draagt een aantal kinderen wel
gymschoenen en een aantal kinderen geen gymschoenen. Hierdoor is het risico op een
ongelukje groter en dit willen wij graag voorkomen. Daarom vragen wij alle ouders ervoor te
zorgen dat zijn/haar kind de komende periode gymschoenen mee naar school neemt. Na de
voorjaarsvakantie zijn gymschoenen verplicht tijdens de gymles.
Gymschoenen zijn schoenen die je niet buiten draagt en niet afgeven op de vloer van het
gymlokaal.

Afscheid collega’s
Bertine van Rooij
Na een jaar op De Pinksterbloem te hebben gewerkt, ga ik per 1 februari 2018 de school
verlaten. Ik heb met heel veel plezier met de kinderen en collega's gewerkt.
Om persoonlijke redenen en in goed overleg met de directie heb ik ervoor gekozen om mijn
baan op te zeggen. Dit geeft mij ruimte om goed na te denken over wat ik nu echt wil en waar
ik dit het liefst doe.
Ik ga de kinderen en collega's ontzettend missen!
Chris Vriens
Beste ouders,
Het afgelopen jaar heb ik met veel plezier in klas J en als ondersteuner voor de
onderbouw gewerkt. Ik heb De Pinksterbloem leren kennen als een fijne plek om te werken
met veel hartelijke mensen. Het was een leuk jaar waarbij ik veel heb geleerd.
Door persoonlijke omstandigheden heb ik besloten om dichterbij huis te gaan werken. Per 1
februari ga ik starten op mijn oude school in Diemen.
Bedankt voor het fijne jaar en ik wens iedereen op De Pinksterbloem veel succes en geluk.
Groeten Chris

Een nieuwe collega
Ik ben Elisabeth Eijkman en ga vanaf 1 februari de taken van Jenneke overnemen. Ik ben de
moeder van Kasper, ondertussen al in de derde klas van de middelbare school, en Veerle, nu in
groep 8 en dus ook al weer bijna van school. Als fulltime moeder ben ik de afgelopen 10 jaar
heel actief geweest op De Pinksterbloem. Sommigen van jullie zullen mij dan ook wel kennen, al
is het maar van gezicht. Omdat ik vaak te vinden ben in de schoolbibliotheek, ben ik ook voor
veel kinderen van de midden- en bovenbouw een bekend gezicht.
Ik ben enorm blij dat ik van deze voor mij zo vertrouwde en prettige omgeving nu mijn
werkterrein kan maken! Ik zie er erg naar uit dat ik kan meehelpen met het reilen en zeilen van
de school en hoop dat ik hier een prettige bijdrage aan kan leveren.

De tuinvogeltelling van 2018
Door Jitske Hallema
Voor de 10e keer hielpen we de vogelbescherming met de Nationale Tuinvogeltelling. Op
donderdag 25 januari bekeek de bovenbouw vanuit de bieb en het speellokaal de vogels in de
binnentuin. De volgende dag was het de beurt aan de middenbouw.
Het was weer spannend of er in dat halfuurtje kijken wel een vogel langs kwam, maar ze
kwamen: samen hebben we er een heleboel gezien, ook al bleken sommige vogels hele goede
verstoppers.
Op donderdag leek het alsof de koolmees zou gaan winnen, maar uiteindelijk moest de
koolmees zijn eerste plaats delen met de halsbandparkiet.
De houtduif heeft de tweede plaats gehaald en de derde plaats is naar de pimpelmees gegaan.
Liesbeth Vos heeft met de kinderen vogels gebouwd en geschilderd. In de eerste week van
februari komt er een tentoonstelling in de hal.

