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Beste ouders, 

We zijn deze eerste lentedag van 2019 dansend gestart met een prachtige voorstelling door de 
kinderen voor de ouders. In de afgelopen weken zijn er lessen gegeven over diverse landen en 
culturen. Vandaag en morgen wordt het cultuurproject afgesloten met dansvoorstellingen van 
alle klassen en presentaties in de midden- en bovenbouw. Het was een mooie reis over de 
wereld waarbij de diversiteit van de verschillende culturen is ervaren door de kinderen. In de 
school was iedere dag een andere geur te ruiken; van pizza en loempia tot tzatziki. Het is leuk 
om te zien hoe de kinderen met het project bezig waren en de landen vol kleur en passie 
hebben gepresenteerd. 

Dansen zit er voor mij deze weken even niet in door een ongelukkige val met de fiets, waarbij ik 
mijn pols heb gebroken. Ik zal daardoor in de ochtenden niet altijd in de hal staan.  

Morgen sluiten we het cultuurproject af met de laatste voorstelling, waarbij wij weer een reis 
langs acht landen zullen maken. Wij verheugen ons hier op! 

Met vriendelijke groet, 
Valeri Ligterink 
 
 
 
 

              
 
 

 
 
 
 

Belangrijke data & afspraken 

Vrijdag 29 maart Boekenmarkt 
Donderdag 4 april Praktijkexamen verkeer groep 8 
Maandag 15 april Informatieochtend 2- en 3 jarigen 
Dinsdag 16 en woensdag 17 april Eindtoets groep 8 
Vrijdag 19 april Goede Vrijdag 

Alle kinderen vrij 
Zaterdag 20 april t/m zondag 5 mei Meivakantie 

 
 
 
 
 

 



Boekenruilmarkt 
Vrijdag 29 maart is door de kinderen van klas A uitgeroepen tot milieudag. Tijdens deze dag 

wordt er ook een boekenruilmarkt gehouden. Tot en met 28 maart mag 
elk kind één of meerdere boeken op school inleveren. Boeken waar hij of 
zij ooit veel plezier aan heeft beleefd, maar die nu niet meer leest. Op de 
boekenmarkt zelf kan iedereen een nieuw boek uitzoeken. 
De boeken kunnen worden ingeleverd bij het glazen huis. Op vrijdag gaan 
de kinderen per klas een boek uitzoeken. Om dit in goede banen te 
leiden hebben wij nog ouders nodig. U kunt zich opgeven voor de 
vrijdagochtend of de -middag bij Elisabeth 
(elisabethe@depinksterbloem.nl) 

 
 
Let op, gewijzigde data! 
In de jaarplanner staat dat de avondvierdaagse van maandag 20 t/m donderdag 23 mei 
gehouden wordt; dit is NIET correct. In Amsterdam Oost zal er gelopen worden van maandag 3 
t/m donderdag 6 juni. Tijdens de avondvierdaagse is er ook weer veel ouderhulp nodig. Mocht 
u hierbij willen helpen, kunt u contact opnemen met Ton Schoenmaker 
(ton.schoenmaker@gmail.com) 
Ook de data van de schoolfotograaf zijn gewijzigd. Deze zal donderdag 6 en vrijdag 7 juni 
komen en niet, zoals in de jaarplanner staat, op 16 en 17 mei. 
 
 
Deelname workshops tijdens de overblijf  
Aan het begin van het schooljaar was het mogelijk om uw kind(eren) aan te melden voor één 
van de workshops tijdens de overblijf. Alle aangemelde kinderen komen gedurende het 
schooljaar aan de beurt. Diverse workshops hebben al plaats gevonden, anderen staan de 
komende maanden nog op de agenda. Enkele dagen voor de start van de workshop waar uw 
kind is ingedeeld ontvangt u per email bericht. Fijn als u zelf uw kind op de eerste dag herinnert 
aan de deelname! Uiteraard worden ook de overblijfkrachten, de coördinator en de 
leerkrachten op de hoogte gesteld. 
 
 

Overblijven in de bovenbouw  
We merken dat vanaf de voorjaarsvakantie in groep 8 steeds meer kinderen tussen de middag 
thuis eten. Na de meivakantie blijven er nog maar weinig leerlingen uit groep 8 over. Voor de 
kinderen en de ouders is dit een mooie oefening voor als het kind na de zomer naar het 
middelbaar onderwijs gaat.  
Maakt uw kind geen gebruik meer van de overblijf? Of alleen nog op sommige dagen? Vergeet 
dan niet de vaste overblijfdagen in Mijn TSO aan te passen. Dat gaat heel makkelijk door na het 
inloggen in het account (dus niet via de app) de menu-optie Kindgegevens te kiezen. Achter de 
naam van het kind staat een potlood-icoontje. Door hierop te klikken, komt u in het scherm 
waar de vaste dagen aangepast kunnen worden. Incidentele overblijfbeurten blijven natuurlijk 
mogelijk – dan graag aanmelden via de app.  
Meer weten over de app? Kies in het account de menu-optie Documenten, hier vindt u een 
instructie om de app, die eigenlijk een snelkoppeling is, te installeren. 
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