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Beste ouders,
Afgelopen maandag heeft de inspectie onze school bezocht om te kijken naar de kwaliteit van
ons onderwijs. Eens in de vier jaar doet de inspectie een uitgebreid onderzoek bij ieder bestuur
en zijn scholen.
Onze school kreeg na deze dag het niet vaak gegeven oordeel Goed.
Een bestuur kan een school bij de inspectie voordragen voor de waardering Goed. Dat kan als
de basiskwaliteit van de school op orde is en de school (eigen) ambities heeft geformuleerd die
ze in de praktijk overtuigend waarmaakt.
De hele dag hebben twee inspecteurs de klassen bezocht en gesproken met leerkrachten,
ouders, kinderen, IB en directie. We zijn enorm trots dat we onze overtuigingen en kwaliteit
konden overbrengen en dat we hier de waardering Goed voor hebben gekregen!

Met vriendelijke groet,
Valeri Ligterink

Belangrijke data & afspraken
Vrijdag 24 mei
Informatieochtend 2- en 3 jarigen
Maandag 27 t/m woensdag 29 mei
Schoolkamp bovenbouw
Woensdag 29 mei
Sportdag onderbouw
Donderdag 30 mei
Hemelvaart
Alle kinderen vrij
Vrijdag 31 mei
Extra vrije dag
Alle kinderen vrij
Maandag 3 t/m donderdag 6 juni
Avondvierdaagse
Donderdag 6 en vrijdag 7 juni
Schoolfotograaf
Maandag 10 juni
2e Pinksterdag
Alle kinderen vrij
Woensdag 12 juni
Sportdag bovenbouw
Woensdag 19 juni
OR vergadering
Aanvang 10.00 uur
Maandag 24 juni
Vergadering MR
Aanvang 19.30 uur
Woensdag 26 juni
Schoolreisje groep 1
Kinderen groep 2 vrij
Woensdag 26 juni
Sportdag middenbouw
Donderdag 27 juni
Schoolreisje groep 2
Kinderen groep 1 vrij
Vrijdag 28 juni
Schoolreisje middenbouw
Woensdag 3 juli
Picknick groep 2 en 5
Donderdag 4 juli
Diploma-uitreiking en musical groep 8
Vrijdag 5 juli
Laatste schooldag groep 8

Vakantierooster 2019/2020
Onderstaand het vakantierooster voor het komend schooljaar (2019/2020)
Landelijke vakantierooster 2019/2020
Start scholen
26 augustus 2019
Herfstvakantie
19 oktober t/m 27 oktober
Kerstvakantie
21 december 2019 t/m 5 januari 2020
Voorjaarsvakantie
15 februari t/m 23 februari
2e Paasdag
13 april
Meivakantie + Koningsdag
25 april t/m 10 mei
Bevrijdingsdag
5 mei
Hemelvaartsdag + extra dag
21 en 22 mei
2e Pinksterdag
1 juni
Zomervakantie
4 juli t/m 16 augustus
Studiedagen 2019-2020
Maandag 7 oktober 2019
Vrijdag 18 oktober
Dinsdag 12 november
Vrijdag 14 februari 2020
Donderdag 9 april
Vrijdag 29 mei
Vrijdag 3 juli

Avondvierdaagse 2019
De avondvierdaagse zal gehouden worden van maandag 3 t/m
donderdag 6 juni.
Op één van de dagen zullen de kinderen lopen in het kader
van de Simavi actie ‘Wandelen voor Water’.
Met de opbrengst van deze actie wordt schoon drinkwater,
toiletten en educatie over goede hygiëne gerealiseerd op
scholen in Tanzania en Oeganda. Afgelopen dinsdag heeft een vrijwilliger van Simavi een
gastles op school gegeven over water in Nederland en water in deze landen. Meer weten over
Simavi en de actie? www.simavi.nl/wandelenvoorwater
Zomerontbijt op 21 juni
Door Daniel van Cleef klas C (leerlingenraad)
De leerlingenraad wil graag een ontbijt op school en heeft besloten een zomerontbijt te
organiseren. Dit vindt plaats op de eerste dag van de zomer, dat is vrijdag 21 juni.
Zo gaat het in zijn werk: In iedere klas schrijven kinderen voorkeuren en allergieën op een
lootje en er worden lootjes getrokken. Ieder kind maakt een ontbijt voor een ander en stopt
dat in een doos die je mooi gaat versieren. Thuis hoef je niet te ontbijten. De lootjes worden op
maandag 10 juni getrokken en als er dan zieke kinderen zijn op dinsdag 11 juni.
Wij hebben er nu al trek in!
MeeleefGezinnen gezocht
Een MeeleefGezin vangt 1 dag per week en 1 weekend per maand een jong kind (0-5 jaar) op
van ouders met psychische problemen. Met dit vrijwilligerswerk
maakt u het mogelijk dat de ouder even tijd krijgt voor zichzelf en
daarna met meer plezier voor zijn kind zorgt. Uw hulp draagt bij aan
de ouder-kindrelatie zodat het kind bij de ouders kan blijven wonen.
MeeleefGezinnen worden gescreend en getraind door professionals
met GGZ-deskundigheid. We zoeken nieuwe, enthousiaste
MeeleefGezinnen binnen Amsterdam, want de vraag is groot! Bent u (of kent u) iemand die
open staat voor deze bijzondere opvang van een jong kind neem dan contact op met: Nienke
Tamminga: n.tamminga@kabouterhuis.nl - (06) 45 94 06 37 of met Pauline Prins:
P.vantets@kabouterhuis.nl – (06) 16 97 16 13
U kunt zich ook aanmelden voor de informatieavond op maandag 3 juni van 19.30-21.00 uur in
het Medisch Orthopedagogisch Centrum ‘t Kabouterhuis, Amsteldijk 196 in Amsterdam.
Meer informatie is te vinden op www.meeleefgezin.nl
Levend laboratorium
Door Jitske Hallema
Klas A, B en C hebben de afgelopen maanden voor de binnentuin gezorgd en konden zien wat
er allemaal in de tuin gebeurt. Van de kou naar de droogte, de kikkerdril, het bezoek van de
reiger, het uitvliegen van de twee koolmeesjes, de wonderlijke wereld van de compost en
natuurlijk de van leven bruisende vijver. Op dit moment zijn de salamanders hun eitjes aan het
afzetten in de vijver en kruipen de vuurjuffers (kleine rode libellen) uit het water.
De tuin ligt er goed bij en de kleuters kunnen gaan zaaien en planten.
Een aantal onder- en middenbouw klassen keek met hun leerkracht of
enthousiaste tuinouders naar de kikkers en salamanders. Lijkt het u
ook leuk om eens met een groepje de tuin in te gaan en de klas van uw
kind ook die mooie momenten mee te laten maken, geef dat dan door
aan de leerkracht van uw kind of loop op een woensdagochtend de
binnentuin even in. Een tuinouder gaat op een ochtend of middag
steeds met een groepje van vier kinderen 15 tot 20 minuten de tuin in.
Ik ben elke woensdagochtend tussen 8.30 en 9.15 aanwezig om ouders wegwijs te maken in de
binnentuin. U kunt me ook mailen Jitske.hallema@gmail.com

Schaaktoernooi
De Pinksterbloem deed, met vier teams, mee met het basisschoolschaken
Amsterdam, waaraan totaal meer dan 2000 kinderen deelnamen. Het team
van Senya, Daniel, Lan en Kayen plaatste zich voor de Amsterdamse finale,
waar ze tweede werden. Ze wonnen ook nog diverse bekers voor beste
bordspelers en Lan was het beste meisje in de finale. Vandaar dat je op de
foto zoveel bekers ziet.
Knap gedaan! Ze hebben zich geplaatst voor het NK basisscholen in juni, en
zijn daarmee doorgedrongen tot de Nederlandse top, want er deden totaal
in het hele land meer dan 10.000 kinderen mee. De Pinksterbloem is al drie
keer Nederlands kampioen geweest. Een echte schaakschool dus!

Gevonden voorwerpen
Op woensdag 5 juni worden in de centrale hal de gevonden voorwerpen uitgestald van 08.30
tot 13.00 uur. Daarna gaat alles dat niet is opgehaald naar het goede doel.

