Nummer 2; 13 oktober 2017
Beste ouders,
Donderdag 5 oktober was het de Dag van de Leraar. Voorgaande jaren kregen de leerkrachten
een cadeautje op deze dag. Dit jaar hebben we het anders aangepakt omdat de school deze dag
dicht was vanwege de staking. Fedor en ik hebben het team getrakteerd op een ‘stakingsontbijt’
en waren vroeg op om dertig eieren te koken en warme croissantjes te halen. Na een gezellig
ontbijt kregen we van Liesbeth, onze leerkracht beeldende vorming, les in het maken van
spandoeken. Met een stakings ‘goodiebag’ is het team vervolgens in overvolle treinen en trams
naar Den Haag vertrokken.
Staken doen we zelden. Dat bijna alle scholen in Nederland dicht waren geeft de noodzaak
hiervan aan. Hierbij wil ik u en de kinderen bedanken voor alle steun en begrip.
Met vriendelijke groet,
Valeri Ligterink

Belangrijke data en afspraken
Maandag 16 oktober
Informatieochtend 2- en 3 jarigen
Woensdag 18 oktober
Bijeenkomst klassenouders
Vrijdag 20 oktober
Studiedag
Alle kinderen vrij
21 oktober t/m 29 oktober
Herfstvakantie
Donderdag 2 november
OR en MR vergadering
Maandag 13 en dinsdag 14 november
Studie tweedaagse
Alle kinderen vrij
Woensdag 15 november
Bijeenkomst klassenouders
Vrijdag 24 november
Informatieochtend 2- en 3 jarigen
Bezoek STAIJ
Door René Rigter
Bestuurder Stichting Samen tussen Amstel en IJ

Het bestuur van de Stichting Samen tussen Amstel en IJ (STAIJ) bezoekt dit najaar alle scholen van de
Stichting in het kader van de kwaliteitsmonitor. Samen met de directie en de intern begeleiders
bespreken we de kwaliteit van de school, o.a. aan de hand van het Jaarverslag 2016-2017 en het
Jaarplan 2017-2018. Het bestuur wordt vertegenwoordigd door Piet Wagemaker (algemeen
beleidsmedewerker) en René Rigter (bestuurder van de Stichting).
Op de 4e Montessorischool De Pinksterbloem kregen wij een gevarieerd programma aangeboden,
waarbij ook ruimte was voor gesprekken met ouders, een rondleiding door leerlingen en
verschillende klassenbezoeken. Met ons bezoek wilden we betrokkenheid tonen, informatie ophalen
voor het nieuwe strategisch beleidsplan van de Stichting en monitoren hoe het gesteld is met de
kwaliteit van het onderwijs op de school. Wij keerden met veel energie en trots huiswaarts. Wij
kregen bevestigd dat het onderwijs op De Pinksterbloem van hoge kwaliteit is, er een gevarieerd en
rijk onderwijsaanbod is en er voldoende plannen zijn om de school nog verder te ontwikkelen. Tot
slot waren wij getuige van een hardwerkend team dat met veel passie en inzet werkt om zo goed
mogelijk onderwijs aan uw kinderen te verzorgen. Onze dank gaat uit naar alle betrokkenen van de
school die dit mogelijk maken.
Verkiezingen Medezeggenschapsraad (MR)
Afgelopen twee dagen zijn er verkiezingen gehouden voor de oudergeleding van de MR.
Er waren vijf kandidaten voor drie plaatsen. In totaal zijn er 157 stemmen uitgebracht!
De nieuwe leden zijn:
Silke van Arum
Liana Bastos
Corinna Chardon
Hiernaast heeft de MR nog twee zittende ouderleden; Arjan van der Meijden en Bas Bruggeman.
Op de website van de school is informatie te vinden over de medezeggenschapsraad van onze
school. We zijn blij met de nieuwe enthousiaste MR leden.

Kinderboekenweek 2017
De start van de Kinderboekenweek zal u waarschijnlijk niet ontgaan zijn. Het thema is dit jaar:
Griezelen. Gruwelijk eng!. Op de eerste dag werden de kinderen en ouders met een lied welkom
geheten in de versierde hal. Gedurende de Kinderboekenweek worden leuke prentenboeken
voorgelezen die passen bij het thema en spelen de kinderen in een griezelhoek. Ook komt een
schrijfster op visite die iets zal vertellen over zichzelf en haar werk. In de middenbouw maken de
kinderen tekeningen bij griezelige verhalen, leest de leerkracht een relevant boek voor en wordt er
geknutseld n.a.v. het thema. In de bovenbouw is er een griezelig hoorspel gemaakt door de kinderen
en komt ook hier het thema op verschillende manieren terug.
Vanmiddag vindt er een boekenruilmiddag plaats, waarbij de kinderen van de midden- en
bovenbouw boeken kunnen ruilen met hun leeftijdsgenootjes.

Veiligheidsmonitor 2017
Wij vinden het belangrijk dat onze kinderen met plezier naar school gaan en zich veilig voelen in de
klas en daarbuiten. Om een uitgebreid beeld te krijgen over dit onderwerp hebben we voor de
zomervakantie de Veiligheidsmonitor afgenomen onder leerlingen, personeel en ouders.
Bij de uitslagen van de Veiligheidsmonitor scoort de school op alle gebieden boven of rondom het
landelijk gemiddelde. Er waren geen bijzondere uitschieters.
Kinderen voelen zich veilig op school. Als zij zich niet veilig voelen, is dit voornamelijk op het
schoolplein of in de omgeving van de school. Dit geldt ook voor het personeel en de ouders, en is
een bekend aandachtspunt waar we ook met de gemeente over in gesprek zijn. Deze uitslag geeft
een extra stimulans om de veiligheid rond de school op de agenda te houden. De rapportage van de
veiligheidsmonitor komt ook terug in de MR vergadering.
Elke drie jaar nemen we een tevredenheidsenquête af onder het personeel, de ouders en de
bovenbouwkinderen van De Pinksterbloem, dit zal in het tweede deel van dit schooljaar gebeuren.
Bij deze uitgebreide enquête is veiligheid ook een onderdeel.

