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Beste ouders, 
 
De afgelopen weken heeft onze leerlingenraad een gedichten- en poëziewedstrijd 
georganiseerd voor de midden- en bovenbouw. In iedere klas hebben de leerlingen gedichten 
geschreven voor deze wedstrijd. De kinderen uit de leerlingenraad hebben alle gedichten 
gelezen en beoordeeld. Het was een mooi project waar kinderen zelf het initiatief en de 
betrokkenheid hadden rond het speerpunt poëzie. De winnende gedichten zijn te bewonderen 
in de hal. 
 
In het nieuws was er aandacht voor de griepgolf en het gevolg dat er op basisscholen door veel 
zieke leerkrachten geen vervanging te vinden is, en dat soms ook klassen naar huis gestuurd 
worden. Op de site http://lerarentekortisnu.nl/ krijgt u een beeld hoe de situatie is op scholen 
in Nederland. Wij maken ons toenemend zorgen over de toekomst. In deze nieuwsbrief kunt u 
lezen over de staking van 14 maart en onze zorgen over het onderwijs. De middelen die 
voortkomen uit het werkdrukakkoord kunnen wij vanaf volgend schooljaar inzetten. Morgen 
spreken wij tijdens de studiedag met het team over de werkdruk en kijken we naar oplossingen 
die met deze middelen kunnen worden bekostigd.  
 
Na de vakantie starten de voorbereidingen van de innovatieweken. Dit jaar hebben we deze 
weken gekoppeld aan het thema duurzaamheid. Hiermee sluiten we aan bij de doelen van onze 
leerlijn burgerschap. We ronden dit uiteraard voor de meivakantie af met presentaties door de 
kinderen.  
 
Maar eerst is het tijd voor vakantie,  ik wens u en de kinderen een fijne voorjaarsvakantie toe. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Valeri Ligterink 
 
 
 

Belangrijke data en afspraken 
Vrijdag 23 februari Studiedag 

Alle kinderen vrij 
Zaterdag 24 februari t/m zondag 4 maart Voorjaarsvakantie 

Alle kinderen vrij 
Donderdag 15 maart MR vergadering 
Maandag 26 maart Informatieochtend 2- en 3 jarigen 
Vrijdag 30 maart & maandag 2 april Goede Vrijdag en 2e Paasdag 

Alle kinderen vrij 
Maandag 9 t/m donderdag 26 april Innovatieweken 
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MijnTSO 
Na het eerste schooljaar met het digitale MijnTSO is bijna iedereen eraan gewend. Naast 
complimenten krijgt de overblijf ook nog wel wat vragen. In de bijlage bij deze nieuwsbrief kunt 
u de antwoorden op de meest gestelde vragen lezen. Voor overige vragen kunt u terecht bij 
Rikke of Totti en kunt u mailen naar pinksterbloem@mijntso.nl  
 
Bericht TSO afmelden 
We merken dat er nog vaak verwarring is over het afmelden van kinderen voor de overblijf. 
Afmelden via de snelkoppeling van MijnTSO op de smartphone is noodzakelijk in verband met 
de veiligheid. Gaat je kind tijdens de overblijf bij een vriendje eten, dan moeten wij dat weten. 
Het is niet voldoende dat het kind toestemming heeft van de ouders. 
 
Afmelden bij ziekte: 

-      Meld het kind (telefonisch) ziek bij Elisabeth of Eric. Dus niet bij de klassenleerkracht. 
-      Zet vóór 09.00 uur diezelfde dag de overblijfdag van het kind op ‘Komt deze dag niet’ via de 

MijnTSO-snelkoppeling. 
-      Beide handelingen moeten iedere dag dat het kind (nog) ziek is, opnieuw gebeuren! 

 
Afmelden om een andere reden: 

-      Zet vóór 09.00 uur diezelfde dag de overblijfdag van het kind op ‘Komt deze dag niet’ via de 
MijnTSO-snelkoppeling. Komt de melding te laat, dan worden de kosten van de overblijfdag in 
rekening gebracht.   

- Kinderen die thuis eten kunnen vanaf 12.55 uur het schoolplein op en de school weer binnen. 
 

Nieuwe stakingen 
Op woensdag 14 maart zullen de basisscholen in Flevoland, Utrecht en Noord-Holland gaan 
staken.  De leerkrachten van de Pinksterbloem zullen ook meedoen aan deze staking. 
  
In het basisonderwijs wordt actiegevoerd voor een vermindering van de werkdruk en voor een 
eerlijk salaris. De hoge werkdruk en het oneerlijke salarisverschil leiden ertoe dat veel leraren 
het basisonderwijs verlaten. Wij merken op de Pinksterbloem ook dat het steeds moeilijker 
wordt vacatures te vervullen. Wanneer een leerkracht ziek is, is er geen vervanging mogelijk 
vanuit de invalpool. Dit trekt een zware wissel op het team en gaat vaak ten koste van 
individuele leerlingenzorg en lessen beeldende vorming, omdat deze leerkrachten een groep 
vervangen. 
  
In de media heeft u wellicht gehoord dat er (veel) geld wordt vrijgemaakt voor vermindering 
van de werkdruk en verhoging van het salaris. Op 9 februari werd een akkoord gesloten om het 
toegezegde geld voor werkdrukvermindering eerder dan gepland beschikbaar te maken. Dat is 
een grote stap vooruit. Het vrijgemaakte geld voor het salaris is echter nog lang niet genoeg om 
het salarisverschil op te heffen. 
  
We begrijpen goed dat dit voor u en de leerlingen ongemak met zich meebrengt en betreuren 
dat zeer. Wij hopen dat deze acties leiden tot een échte oplossing van de problemen, zodat wij 
ook in de toekomst de kwaliteit van ons onderwijs kunnen blijven garanderen. 
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Gratis oudercursus ‘Praten met Kinderen’ 
“Hoe los ik alledaagse conflicten op zonder ruzie?”  
 

 
 
De Universiteit van Amsterdam biedt 60 ouders de mogelijkheid om gratis deel te nemen aan 
de oudercursus “Praten met Kinderen”. In de cursus wordt besproken hoe ouders om kunnen 
gaan met dagelijkse problematiek bij het opvoeden. De cursus is voor ouders met kinderen in 
de leeftijd van 10 tot 15 jaar. Er zijn 4 groepen en deze starten in maart en mei. Doordat de 
cursus onderdeel is van wetenschappelijk onderzoek, is deelname gratis.  
 
Voor aanmelding en meer informatie kunt u kijken op www.cursuspratenmetkinderen.nl of 
mailen naar: pratenmetkinderen2018@gmail.com 
 
Biebouder: voor als je één keer per week een uur kan besteden en als je van boeken houdt!  
 
De Pinksterbloem heeft een hele mooie bibliotheek. Met mooie prentenboeken, met heel veel 
leesboeken en met informatieboeken over landen en dieren en van alles. Ook voor de 
beginnende lezers hebben we op alle niveaus leuke boekjes. Elk jaar komen er de nieuwste 
boeken bij, maar ook vele klassiekers zijn aanwezig: Astrid Lindgren, Annie M.G. Schmidt, Paul 
Biegel, Tonke Dragt en Roald Dahl worden nog steeds veel gelezen. 
 
Er wordt heel veel gelezen -zelfs verslonden- op de Pinksterbloem. Maar helaas is op dit 
moment de bieb zó onderbemand dat de bieb nog maar 2 keer per week een uurtje open kan. 
Daarom zijn wij druk op zoek naar nog een aantal biebouders! 
 
Als biebouder help je de kinderen met hun keuze en beheer je het uitlenen en innemen van de 
boeken. Daarnaast zorg je dat de bieb er netjes uit ziet en alle boeken netjes op hun plaats 
staan. Na verloop van tijd (en dat gaat best snel, al werk je maar een middag in de week) leer je 
veel kinderen kennen en kan je ze ook steeds beter adviseren.  Of overhalen om bijvoorbeeld 
eens iets anders te lezen dan Geronimo Stilton of Het Leven van een Loser - hoewel we die 
natuurlijk ook uitlenen!  

 
De bieb zoekt voor een aantal middagen in de week weer verse bemanning. Al kan je maar een 
uur per week of twee keer per maand, daar is de bieb al erg mee geholpen. 
 
En mocht je nog wat meer willen weten over het helpen met de bieb, dan kan je altijd mailen 
naar Irma (irmabraat@xs4aal.nl) of Elisabeth (ejeijkman@gmail.com). 

 
Schaaktoernooi zondagmiddag 11 maart 
Kun je schaken en vind je het leuk om mee te doen met een toernooi in een team van De 
Pinksterbloem?  Op zondagmiddag 11 maart is er de voorronde van het bassisschool-
schaaktoernooi van Amsterdam. De Pinksterbloem doet daar altijd met veel teams aan mee. Je 
zit met 4 kinderen in een team. Het wordt gehouden in Het Cygnus Gymnasium aan de 
Wibautstraat een duurt van 13:00-17:30. Je speelt 7 rondes van maximaal 20 minuten.  
Opgeven via Allaert Troost: allaerttroost@gmail.com 
Deelname kost €2,50 per kind. 
(Iedereen mag mee doen. Je moet wel kunnen schaken, maar je hoeft niet goed te kunnen 
schaken of lid te zijn van een schaakclub of op schoolschaken te zitten). 
Vorig jaar en het jaar daarvoor werd het 1ste team van De Pinksterbloem Nederlands 
Kampioen! 
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