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Beste ouders, 

De afgelopen week hebben we kunnen genieten van heerlijk nazomerweer. Het schoolplein was 

meerdere dagen omgetoverd tot badplaats en de kinderen en leerkrachten hebben genoten van het 

waterfestijn. De struiken en planten op het schoolplein zijn zo enorm gegroeid dat we nu echt van 

het Groene Schoolplein kunnen spreken. Om de binnentuin en het schoolplein ook educatief in te 

zetten, vragen wij uw hulp verderop in deze nieuwsbrief.  

Aanstaande donderdag en vrijdag heeft het team van de Pinksterbloem een studietweedaagse 

buiten de deur. Doel van de tweedaagse is het  borgen wat we goed doen, en werken aan 

kwaliteitsverbetering. Aan het eind van de tweedaagse zijn de kernwaarden voor goed onderwijs 

helder en hebben we onszelf beoordeeld aan de hand van het nieuwe waarderingskader van de 

inspectie. Het worden twee inspirerende dagen waarin we een verdiepingsslag in ons onderwijs gaan 

maken! 

Met vriendelijke groet, 

Valeri Ligterink 

Belangrijke data en afspraken 

donderdag 22 en vrijdag 23 september studietweedaagse 
alle kinderen vrij 

donderdag 29 september OR vergadering 
maandag 3 oktober klassenavond 
woensdag 5 oktober bijeenkomst klassenouders 
donderdag 6 oktober MR vergadering 
vrijdag 14 oktober studiedag 

alle kinderen vrij 
15 tot en met 23 oktober herfstvakantie 

alle kinderen vrij 

 

Studiereis Valeri Ligterink 

Het is STAIJ gelukt om subsidie te krijgen, zodat alle directeuren op studiereis kunnen naar Estland en 

Finland.  

Finland wordt genoemd als met afstand het beste onderwijsland van Europa, met de hoogste scores 

voor taal, rekenen en ‘science’. Zonder toetscircus, ‘afrekenen op resultaten’ en ‘concurrentie’ 

tussen (privé)scholen lukt het hen om deze faam te verkrijgen. Ik kijk er naar uit om diverse scholen 

te bezoeken en inspiratie op te doen voor de Pinksterbloem.  

Van maandag 26 september tot zaterdag 1 oktober 2016 ben ik daarom afwezig. Tijdens deze 

periode is Fedor de Groot aanwezig voor directiezaken. 

 



 

Ontdekkingsreizigers en Aanpakkers gezocht. Door Jitske Hallema 

Bent u een ontdekkingsreiziger of een aanpakker en vindt u het leuk om de school een handje te 

helpen? 

Aanpakkers 

Op het schoolplein  gaan we in de herfst struiken en bollen bijplanten en wat aanpassen, zodat er 

weer  heerlijk gespeeld kan worden op ons groene plein.  

Wilt u in het groene klusteam? Geef u op bij Eric Hibbel (erich@depinkesterbloem.nl) 

Vindt u het leuk om  de kruidentuin op het schoolplein  mooi te houden of  af en toe te helpen  bij 

het wieden en snoeien in de binnentuin of op het schoolplein ? Geef u dan op bij mij. 

jitske.hallema@gmail.com 

 

Ontdekkingsreizigers  

De binnentuin is weer  klaar voor allerlei ontdekkingstochten voor de verschillende bouwen.  

Lijkt het u leuk om een paar van deze tochten met kleine groepjes uit de klas van uw kind te maken?  

Geef u dan op  bij de leerkracht en bij mij. Ik  hou u op de hoogte van actueel nieuws uit de 

binnentuin, leg u uit waar het onderzoeksmateriaal ligt en wat de spelregels zijn. 

Voorbeelden van ontdekkingstochten: 

o Hoeveel kleine kikkertjes zitten er eigenlijk verstopt? 

o Waar staat die boom met houten bloemen?  

o Wat ruik je eigenlijk? 

o Hoe voelt het onder je voeten? 

o Hoe groeien de groenten? (de paarse snijbonen hebben de zomervakantie overleefd en gaan 

bijna bloeien) 

o Is dat echt een vijg, druif, peer? 

o Waarom zijn er zoveel verschillende bloemen? 

o Hoe snel groeit...? 

o Welke dieren eten er allemaal honing en hoe komen ze erbij? 

o Spinnenspeurtocht. 

o Hoe zorgen de planten en dieren ervoor dat ze de winter doorkomen? 

o Hoe zie je dat het herfst is? 

o Vogelvoeratelier.  

o Welke vogels hebben onze tuin echt nodig om de winter door te komen? (landelijke 

tuinvogeltelling  2e week van januari). 

o Is er ijs en hoe weet je of het veilig is? 

o Het geheim van de ijsklok. 

o Wat bloeit er in de winter? 

o Is het al lente? 

o Hoe zag Amsterdam er uit in 999? 

o Tuinridders speurtocht. 

o Wie broedt er in de tuin? 

o Of een van de onderzoekjes die aansluiten bij de  Kosmisch Onderwijs lessen. 
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