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Beste ouders, 
 
Na een zonnige vakantie zijn we vorige week weer goed uitgerust gestart op De Pinksterbloem. 
De eerste week, voordat de kinderen weer begonnen, stond zoals altijd in het teken van 
voorbereiden. Uiteraard worden eerst alle vakantieverhalen uitgewisseld, maar daarna gaat 
iedereen weer vol energie aan de slag. Nieuwe schriftjes voor de kinderen, groepjes maken en 
alles klaar leggen voor een goed begin. Zo komen we weer een beetje in het ritme na vijf 
weken rust! 
 
De eerste schooldag is zowel voor de leerlingen als voor de leerkrachten een bijzonder 
moment. Voor sommigen een bekend begin in dezelfde klas met dezelfde juf of meester, maar 
in een nieuwe groep. Voor anderen een spannend begin in een nieuwe bouw, andere klas of 
met een andere leerkracht 
 
Wij starten het nieuwe schooljaar altijd met een teamvergadering, waarin we de speerpunten 
van het aankomende schooljaar doornemen. Middels stellingen hebben we besproken wat 
ieder nodig heeft om zich verder te ontwikkelen. Hierbij heb ik goede input gekregen voor het 
schrijven van het jaarplan.  
 
Het team heeft veel zin om er weer een mooi schooljaar van te maken! 
 
Ik wens  u en de kinderen een fijn en leerzaam jaar toe! 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Valeri Ligterink 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Belangrijke data en afspraken 
Vrijdag 14 september Informatieochtend 2- en 3 jarigen 

Woensdag 19 september Bijeenkomst klassenouders 

Aanvang 08:50 uur 

Woensdag 19 september OR vergadering – Aanvang 10.00 uur 

Maandag 24 september  Klassenavond onderbouw & bovenbouw 

19.30 uur tot 20.30 uur 

Klassenavond middenbouw 

 20.30 uur tot 21.30 uur 

Woensdag 3 oktober Start Kinderboekenweek 

Donderdag 11 oktober Vergadering MR 

Aanvang 19.30 uur 

Maandag 15 oktober Informatieochtend 2- en 3 jarigen 

Dinsdag 16 oktober Algemene ouderavond 

Aanvang 19.30 uur 

Woensdag 17 oktober Bijeenkomst klassenouders 

Aanvang 08:50 uur 

Woensdag 17 oktober Presentatie voor ouders BB KOO 

Aanvang 08.45 uur 

Vrijdag 19 oktober  Studiedag 

Zaterdag 20  t/m zondag 28 oktober Herfstvakantie 

 
 
Schoolgids  
De schoolgids is te vinden op onze website, http://depinksterbloem.nl/ouderinformatie/de-
school  
Bijgevoegd vindt u de bijlage van de schoolgids 2018/2019. Hierin vindt u de bezetting, de 
regels en aanvullende informatie aangaande dit schooljaar. 
 
Privacywetgeving 
In het kader van de privacywetgeving wordt er vandaag of morgen aan uw kind een 
toestemmingsbrief en -formulier uitgedeeld. Wij vragen u deze goed door te nemen en het 
toestemmingsformulier uiterlijk donderdag 20 september in te leveren bij de leerkracht. Zo 
kunnen wij voor de kerst alle gegevens verwerken in ons systeem. In de bijlage vindt u 
nogmaals de brief en het formulier. 
 
Pinkstershop webwinkel is ‘live’ 
Maandag 10 september is onze webwinkel geopend, zie 
https://pinksterbloem.basisschoolwebwinkel.nl 
De Schoolwebwinkel is een praktijk- en leerproject waarbij de kinderen van de bovenbouw zelf 
een echte webwinkel voor school hebben leren opzetten. Deze is gisteren ‘live’ gegaan en 
wordt beheerd door de leerlingen in een webshopteam. De kinderen kiezen producten en/of 
diensten die online worden verkocht.  
De Schoolwebwinkel verpakt alle 21st Century Skills in één concreet project. De kinderen 
maken kennis met ondernemerschap, techniek, maar ook met mediawijsheid en 
programmeren. Daarnaast is het een praktische invulling in het kader van burgerschap. De 
winst schenken wij aan een goed doel. 
 
 
 
 
 

http://depinksterbloem.nl/ouderinformatie/de-school
http://depinksterbloem.nl/ouderinformatie/de-school
https://pinksterbloem.basisschoolwebwinkel.nl/


 
Uitdelen 
Zoals u weet is het ons beleid om op school gezonde traktaties uit te delen. Toch merken we 
dat dit niet altijd lukt. Voor een leerkracht is het lastig een jarig kind met traktatie terug naar 
huis te sturen en daarom vragen wij u hierop te letten. U kunt met de leerkracht van tevoren 
bespreken wat u kunt uitdelen. Dit om teleurstellingen te voorkomen. 
 
Start van de dag 
Ook dit schooljaar willen wij graag op tijd en ongestoord aan de schooldag beginnen. Om 08.40 
uur gaan de schuifdeuren dicht zodat de leerkracht om 08.45 uur met zijn of haar les kan 
beginnen en de hal weer leeg is. Wij vragen u vriendelijk hiermee rekening te houden en op tijd 
te komen en weer te vertrekken. 
 
Gevonden voorwerpen  
Op woensdag 26 september van 08.30 uur tot 13.00 uur worden in de centrale hal de 
gevonden voorwerpen uitgestald. De niet opgehaalde spullen gaan daarna naar het goede 
doel. 
 

 


