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Beste ouders,
Dit schooljaar zijn we gestart met het vreselijke nieuws dat in het laatste weekend van de
vakantie een ouder van één van onze kinderen is verongelukt. Dit heeft ons allen zeer
aangegrepen. Op de eerste schooldag van het jaar is het team bij elkaar gekomen om dit te
delen. Er is regelmatig overleg met het Ouder Kind Team, de betrokken klas, kinderpsycholoog
en familie om de leerling en de klas hier zo goed mogelijk in te begeleiden. Er lopen momenteel
mooie initiatieven van ouders om te helpen en het verdriet met elkaar te delen. In de klas van
de leerling wordt hierover met de kinderen gesproken en is er iets gemaakt voor de familie. Op
school creëren we een veilige haven voor alle leerlingen en geeft het dagelijkse ritme van de
dag kinderen de houvast en veiligheid die nu nog meer dan ooit noodzakelijk is.
Ons medeleven gaat uit naar de familie namens ons hele team.
Met vriendelijke groet,
Fedor de Groot & Valeri Ligterink

Woensdag 11 september
Woensdag 11 september
Vrijdag 13 september
Dinsdag 17 september
Dinsdag 17 september
Woensdag 2 oktober
Maandag 7 oktober
Donderdag 10 oktober

Belangrijke data & afspraken
Bijeenkomst klassenouders
Aanvang 08.50 uur
OR vergadering
Aanvang 10.00 uur
Informatieochtend 2- en 3 jarigen
Klassenavond MB
Aanvang 19.30 uur
Klassenavond OB en BB
Aanvang 20.30 uur
Start Kinderboekenweek
Studiedag
Alle kinderen vrij
MR vergadering
Aanvang 19.30 uur

Nieuw schooljaar
We zijn dit schooljaar weer begonnen met drie nieuwe leerkrachten in het team. Ze zijn
enthousiast en vol energie gestart in de klassen. Met het hele team starten we de laatste
vakantieweek altijd met een teamvergadering waarin we de speerpunten van het aankomende
schooljaar doornemen. Deze laatste vakantieweek gebruiken we ook om de klassen en het
gebouw weer helemaal mooi te maken om goed met elkaar te starten. Alle klassen zijn bezet
en iedereen heeft erg veel zin om er weer een mooi schooljaar van te maken.
Valeri Ligterink & Fedor de Groot worden kwartiermakers Centrumeiland
Door Arnold Jonk, bestuurder Stichting Samen tussen Amstel en IJ
Op Centrumeiland, een nieuwe wijk van IJburg, komt met ingang van schooljaar 2022-2023 een
nieuwe school. Het is nu nog vooral zand, maar over drie jaar wonen er volop kinderen die
recht hebben op een geweldige school. Deze nieuwe school gaan Valeri en Fedor neerzetten en
leiden. Ik ben blij dat ze dat willen doen. Op de 4e Montessori De Pinksterbloem hebben ze
laten zien waartoe ze, samen met hun team, in staat zijn. Nu willen ze pionieren op nieuwe
grond. Dat betekent dat Valeri en Fedor de komende schooljaren een deel van hun tijd zullen
steken in het ontwikkelen van de nieuwe school. Om die tijd vrij te maken, zullen we voor extra
ondersteuning op De Pinksterbloem zorgen. Vanzelfsprekend zal de kwaliteit en ontwikkeling
van de school gewaarborgd blijven. Het schooljaar 2021-2022 zal in het teken staan van de
overdracht naar een nieuwe leiding voor de school.
Jubileum 90 jaar De Pinksterbloem
Dit schooljaar bestaat De Pinksterbloem al weer 90 jaar. Op donderdag 17 oktober vieren we
dit de hele dag met de kinderen en gaan we terug in de tijd. Hierover hoort u later meer.
Kinderboekenweek - 'Reis mee' met De Pinksterbloem
De Kinderboekenweek heeft dit jaar als thema 'Reis mee'. Op school
zullen we niet alleen een reis door de tijd maken vanwege ons 90 jarige
jubileum, maar ook gaan we op reis over de wereld op allerlei
verschillende manieren. Te voet, per trein of door de lucht, naar China,
Australië of gewoon door Nederland. Groot en klein, iedereen mag mee.
Op woensdag 2 oktober openen we om 08.30 de Kinderboekenweek
feestelijk op het schoolplein. Ouders zijn hierbij van harte welkom. Bij
regen zal de opening in de centrale hal zijn.
Gedurende de week zal er binnen de klassen veel aandacht worden
besteed aan de Kinderboekenweek. Op vrijdag 11 oktober sluiten we in
stijl de Kinderboekenweek af. Elke leerling mag verkleed naar school komen als een karakter uit
hun favoriete boek. Het allerleukste is als het boek ook mee naar school komt op deze dag.
Mocht u nog vragen hebben over de Kinderboekenweek, bent u van harte welkom deze aan de
leerkracht van de klas te stellen.

Klassenavond
Op 17 september hebben we weer de klassenavond op het programma staan. Alle ouders
krijgen hierover nog bericht. Reserveer vast de datum in uw agenda.
MB start om 19:30 uur
BB en OB start om 20:30 uur.

Toestemmingsformulieren en privacywetgeving
In het kader van de privacywetgeving hebben wij u gevraagd een
toestemmingformulier in te vullen en te ondertekenen. De gegevens
die u heeft ingevuld op dit formulier worden opgeslagen in de leerling
administratie van onze school. U mag altijd terugkomen op de door u
gegeven toestemming. Bij wijzigingen dient u een nieuw formulier in
te vullen. U kunt dit ophalen bij de administratie. Voor meer
informatie over de omgang met de privacy van uw kind(eren),
verwijzen wij u naar ons privacyreglement op onze website.
Alle klassen werken momenteel nog met klassenapps. Het is de bedoeling dat hier alleen de
leerkracht of klassenouder berichten in plaatst.
Groen plezier op school, ouderhulp gevraagd
Door Jitske Hallema
In de binnentuin, de Ontdektuin, met onder andere salamanders, oerplanten en een
zonnebeek komen kinderen via kleine avonturen en expedities met de natuur in aanraking.
Kinderen zorgen graag voor de natuur en daarom krijgen de MB en BB per klas drie weken de
zorg over de Ontdektuin.
Om alle klassen de kans te geven in de Ontdektuin te zijn, is praktische
tuinouder hulp nodig:
Tuin klusouders voor het repareren/maken van vogelvoederhuisjes
(september), het fruit snoeien (oktober/november), de wortel snoei
en het inkisten van vijg (november) en het onderhoud van de
kruidentuin en het oer tuintje op het schoolplein.
Tuin begeleidingsouders voor het begeleiden bij plantacties (bollen in
september en struiken in oktober, het maken van vogelvoer
(november/december) of het moes tuinieren.
Ook zijn er ouders nodig die
- 6x per jaar op expeditie gaan in de binnentuin of op het schoolplein samen met de leerkracht
of alleen met kleine groepjes van 4 leerlingen
- tijdens de drie binnentuinweken helpen met de begeleiding in de tuin
- op 22, 23 of 24 januari een dagdeel helpen bij de tuinvogeltelling vanuit de bieb
U kunt zich opgeven bij Elisabeth (elisabethe@depinksterbloem.nl).
Voor informatie kunt u terecht bij Jitske (jitske.hallema@gmail.com - 06-10862380). Zij is dit
jaar weer een halve dag per week als tuin juf op school (afwisselend maandag/woensdag).
Natuurlijk mag elke klas meerdere tuinouders hebben. Heeft u een leuk tuinidee bespreek dit
met de leerkracht of met Jitske.
Gevonden voorwerpen
Op woensdag 11 september worden in de centrale hal de gevonden voorwerpen uitgestald van
08.30 tot 12.30 uur. Wat over blijft gaat naar het goede doel.

