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Beste ouders,
Donderdag 17 oktober vieren wij dat De Pinksterbloem 90 jaar bestaat!
Zo’n 90 jaar geleden werd de leerkracht nog met ‘U’ aangesproken, kon
de schoolmeester nog wel eens een pijp opsteken in de klas, werden de
leerlingen regelmatig gecontroleerd op schone handen en nagels,
controleerde de schoolarts de gezondheid van de kinderen, werd
verkeersonderwijs, door de toename van trams, bussen en auto’s, een
apart schoolvak en werd er op vele scholen gelezen met leesplankjes van ‘Ot en Sien’.
In Denemarken werd in 1929 het eerste Internationale Montessori Congres gehouden en werd
de AMI, Association Montessori Internationale, opgericht, dus ook zij vieren dit jaar hun 90
jarig jubileum.
Donderdag 17 oktober gaan wij op school daarom terug in de tijd, komen de kroontjespennen
en de inktpotten weer tevoorschijn, spelen we oudhollandse spellen en krijgen de kinderen les
over het leven van 90 jaar geleden. De leerkrachten zullen gekleed gaan zoals destijds
gebruikelijk was en we hopen dat ook de kinderen deze dag eruit zullen zien alsof het 1929 is.
Ter inspiratie hieronder twee voorbeelden:

We verheugen ons op deze dag!
Met vriendelijke groet,
Valeri Ligterink

Belangrijke data & afspraken
MR vergadering
Aanvang 19.30 uur
Maandag 14 oktober
Informatieochtend 2- en 3-jarigen
Woensdag 16 oktober
Bijeenkomst klassenouders
Aanvang 08.50 uur
Donderdag 17 oktober
Feest 90-jarig bestaan De Pinksterbloem
Vrijdag 18 oktober
Studiedag
Alle kinderen vrij
Zaterdag 19 t/m zondag 27 oktober
Herfstvakantie
Woensdag 30 oktober
Schone hoofden dag
Aanvang 08.45 uur
Dinsdag 12 november
Studiedag
Alle kinderen vrij
Donderdag 10 oktober

Aanvulling vakantierooster 2019-2020
Op 10 april 2020 is het Goede vrijdag en zijn alle kinderen vrij. Per abuis staat dit niet vermeld
in het vakantierooster 2019-2020.
Boekenmarkt
De onlangs gehouden boekenmarkt in aanloop naar de Kinderboekenweek was
een groot succes. Heel veel boeken die de schoolbieb niet meer kon gebruiken,
hebben een mooie nieuwe bestemming gekregen! Wij hopen dat alle kinderen
en ouders heel veel leesplezier met de gekochte boeken gaan beleven.
Deze ochtend hebben wij een flink bedrag opgehaald: maar liefst 324 euro! Met
dit geld gaan de biebouders kringloopwinkels en websites afstruinen naar
tweedehands populaire kinderboeken.
Mocht u trouwens nog boeken thuis hebben liggen waar uw kind op uitgekeken is, kom dan
vooral nog even langs bij de bieb! Wellicht kunnen wij deze goed gebruiken!
Lerarentekort en staking
Helaas ervaren wij ook op onze school het gevolg van het lerarentekort. Bij ziekte zijn er geen
invallers te vinden en zijn wij genoodzaakt de klassen op te delen of vervalt de individuele
ondersteuning. Dit doet een beroep op zowel de zittende leerkrachten als op de kinderen. Wij
merken tevens bij langdurige zieken dat er geen leerkrachten voor langere tijd te vinden zijn.
Op vacatures wordt niet of nauwelijks gereageerd, waardoor er veel tijd gaat zitten in het
vinden van oplossingen. Door het lerarentekort is de druk bij de zittende leerkrachten hoger.
Mede hierdoor gaan wij woensdag 6 november opnieuw staken. Wij hopen dat de politiek nu
eindelijk eens het onderwijs serieus neemt en actie gaat ondernemen. Wij rekenen op uw
begrip.
Erkenning van de Nederlandse Montessori Vereniging
Donderdag 26 september is onze school bezocht door de Nederlandse
Montessori Vereniging (NMV). Drie afgevaardigden van de NMV liepen de
hele dag mee om te kijken naar ons Montessori onderwijs. Na afloop hebben
we prachtige complimenten gekregen van de commissie van de
NMV. Montessori zit hier in het DNA was het oordeel. Een mooie
Montessori erkenning! Het bordje in de hal mag blijven.

Conclusie van de Inspectie van het Onderwijs
Ondertussen hebben we van de Inspectie van het Onderwijs ook het definitieve
inspectierapport gekregen naar aanleiding van hun bezoek afgelopen mei aan onze school.
Onze school kreeg na deze dag het niet vaak gegeven oordeel Goed.
Conclusie uit het rapport:

‘De 4e Montessorischool De Pinksterbloem krijgt de waardering Goede school. Dit is het
resultaat van de waardering Goed voor alle vier de kwaliteitsgebieden. Het onderwijsproces
vindt plaats in een veilige en positieve omgeving waarin leerlingen op hun eigen manier tot
leren komen. De resultaten die de school met haar leerlingen behaalt zijn dan ook in
overeenstemming met wat verwacht mag worden op basis van de leerlingenpopulatie en de
ambities van de school. Niet voor niets zegt de school ‘wij herkennen, ontwikkelen en benutten
de kwaliteiten van de leerlingen’. Aan de basis van dit alles ligt een degelijk stelsel van
kwaliteitszorg. Het motto van de school ‘Samen sterk’ en de ambitie een lerende organisatie te
zijn, komt duidelijk tot uiting in de kwaliteitscultuur.’
Het inspectierapport betreffende onze school staat op onze website.
Afwezigheid Bernadet Smiers (Intern begeleider groep 4 t/m 8)
Sinds de zomervakantie is Bernadet Smiers, IB, ziek. Zij zal helaas nog enige tijd afwezig zijn. Wij
zijn opzoek gegaan naar vervanging en hebben die gevonden in Amber Stokhof.
Hieronder stelt zij zich voor.
Beste ouders, mijn naam is Amber Stokhof en ik ben sinds enkele
weken tijdelijk werkzaam als intern begeleider op De Pinksterbloem
voor de groepen 4 t/m 8, ter vervanging van Bernadet. Ik ben
werkzaam bij adviesbureau Zien in de Klas en werk als
onderwijsadviseur/orthopedagoog en interim intern begeleider op
verschillende scholen door Nederland. Het is een warm welkom hier
op De Pinksterbloem. Mijn werkdagen op school zullen voornamelijk
de maandag en de woensdag zijn. Wellicht tot ziens!
Sint & kersthulp
Vrijdag 15 november hebben we ouders nodig om de school te versieren en donderdag 5
december voor de transformatie van Sint naar kerst. Ook vragen we voor die dag ouders die in
de ochtend kunnen helpen bij het oversteken.
U kunt u opgeven bij de leerkracht. Na de herfstvakantie worden de intekenlijsten opgehangen.

