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Beste ouders, 
 
Vandaag is de allerlaatste schooldag van dit schooljaar! Vorige week zijn de achtstegroepers, na 
een prachtige eindmusical, al uitgevlogen.  
 
We sluiten tevreden af en blikken graag even terug. Het was een jaar met veel ontwikkelingen 
en bezoeken. Zo zijn we bezocht door zowel het bestuur als de inspectie om te kijken naar de 
kwaliteit van ons onderwijs. We kregen van beide partijen een mooie bevestiging van ons 
goede onderwijs.  
 
Tijdens de cultuurweken is er een reis over de wereld gemaakt waarbij iedere klas heeft 
geleerd over de cultuur en gebruiken van een bepaald land. Dit project is gezamenlijk 
afgesloten met een dansvoorstelling voor alle ouders.  
 
De acties van onze leerlingenraad kunnen u niet zijn ontgaan. Ze hebben zich hard gemaakt 
voor mooie nieuwe zitzakken in de klassen, er is een zomerontbijt georganiseerd en 
meegedaan aan het schoolvoetbaltoernooi en we hebben het inhoudelijk gehad over het 
lesaanbod.  
 
In 2019 is de schoolbel geïntroduceerd. Het was even wennen, vooral aan het geluid, maar het 
resulteerde wel in een strak begin van de dag.  
 
Tijdens de avondvierdaagse hebben de kinderen extra zwaar bepakt gewandeld voor het goede 
doel. De zomer is ingeluid met een heerlijk ontbijtje voor elkaar en afgelopen dinsdag hebben 
de kinderen kennis gemaakt met de nieuwe derde en zesde groepers. 
 
Namens het team wil ik u en alle kinderen een ontspannen, zonnige vakantie toewensen en 
bedanken voor de fijne samenwerking en alle hulp in het afgelopen jaar.  
 
Tot 26 augustus!   
 
Valeri Ligterink 
 
 
 
 
 
 
 

                 
 
 
 
 



Belangrijke data & afspraken 

Vrijdag 12 juli Begin zomervakantie  
Alle kinderen vrij 

Maandag 26 augustus 1e schooldag 
Woensdag 28 augustus Schone hoofden dag 

Aanvang 08.45 uur 
Woensdag 11 september Bijeenkomst klassenouders 

Aanvang 08.50 uur 
Woensdag 11 september OR vergadering 

Aanvang 10.00 uur 
Vrijdag 13 september Informatieochtend 2- en 3 jarigen 
Dinsdag 17 september Klassenavond MB  

Aanvang 19.30 uur 
Dinsdag 17 september Klassenavond OB en BB 

Aanvang 20.30 uur 

 
 
Schoolzwemmen 
Vanaf volgend schooljaar zijn wij helaas genoodzaakt te stoppen met het 
aanbieden van schoolzwemlessen. Het is voor ons organisatorisch niet 
(meer) haalbaar om hiervoor een leerkracht vrij te roosteren.  
 
 
MR 
Door Yvonne Oldenziel 
Het afgelopen schooljaar is de MR vijf keer bij elkaar geweest om over allerhande schoolzaken 
te vergaderen. Zoals ieder jaar zijn de begroting, het jaarplan en het formatieplan 
weer bekeken, besproken en goedgekeurd. Ook is het tevredenheidsonderzoek besproken. De 
cijfers en commentaren waren overwegend positief. De aandachtspunten zijn genoteerd en 
worden (of zijn al) meegenomen voor de toekomst. 
 
Een ander aan bod gekomen onderwerp is de verkeerssituatie rondom de school. Hier zijn we 
al jaren mee bezig, maar vooral met de herinrichting van de Weesperzijde op komst blijven we 
zorgen dicht bij het vuur te zitten om nauw contact te kunnen houden met de betrokken 
partijen. We zijn heel blij dat er inmiddels knipperborden zijn geplaatst en er een uitvoegstrook 
is waar kinderen stil kunnen staan voor ze het fietspad oversteken. 
 
Ook is er veel gesproken over de werkdruk en het lerarentekort. Om de werkdruk te verlagen 
heeft het team met elkaar besloten het geld van het werkdrukakkoord zoveel mogelijk in te 
zetten voor ondersteuning en vakleerkrachten (beeldende vorming en gym). Tegelijkertijd raakt 
het lerarentekort nu ook De Pinksterbloem. De directie heeft haar handen vol aan het zoeken 
naar voldoende mensen om alle gaten te vullen. 
 
Daarnaast heeft de directie in de laatste fase van het schooljaar een uitgebreid nieuw 
schoolplan geschreven voor de komende vier jaar. De MR heeft dit goedgekeurd. Het plan is te 
vinden op de website. 
 
Bij de laatste vergadering hebben we afscheid genomen van Bas Bruggeman en Corinna 
Chardon. Beiden zijn meerdere jaren actief lid geweest van de MR. Wij danken hen hartelijk 
voor hun betrokkenheid en inzet! Voor het komend schooljaar zijn wij dus op zoek naar twee 
nieuwe leden die zich voor twee jaar willen committeren aan de MR. Bent u geïnteresseerd? 
Stuur dan een mail naar mr@depinksterbloem.nl. Bij meer aanmeldingen dan plekken volgen 
verkiezingen. 
 
 
 
 



Jaarplanner en Bijlage schoolgids 2019-2020 
In de bijlage de jaarplanner van 2019-2020. Wij raden u aan regelmatig de kalender op de 
website te bekijken in verband met eventuele wijzigingen. Tevens de bijlage van de schoolgids 
2019-2020. 
 
 
De Pinksterbloem 2de op Nederlands Kampioenschap Schoolschaken 
Door Corinna Chardon 
Eerder berichtten we in de Nieuwsbrief dat het 1ste schaakteam van De Pinksterbloem door 
mocht naar het NK in juni. Uit bijna tienduizend deelnemende scholieren uit heel Nederland is 
ons team na diverse voorrondes doorgedrongen tot de top. Nu is dat vaker gelukt met onze 
school, maar elk jaar is een nieuw jaar, met een nieuw team! 
Een schaakteam bestaat uit 4 spelers, die tegen veel andere teams van ook steeds 4 spelers 
spelen. De punten worden bij elkaar opgeteld, en je wint of verliest dus als team, niet als 
individu. Dit bevordert saamhorigheid, teamgeest, een ander wat gunnen en vergeven en 
bovenal gezelligheid en plezier. Samen pieken en dalen delen, samen de spanning doorstaan, 
en tussendoor ontspannen andere spelletjes spelen. 
 
Ons team eindigde na een maandenlange strijd als 2de van Nederland! 
 
Het onlangs gehouden jaarlijkse interne Pinksterbloem schaaktoernooi bewees weer eens dat 
er veel schaaktalent en bovenal schaakplezier aanwezig is op De Pinksterbloem. We hopen dat 
de schaaktraditie op De Pinksterbloem zich voortzet. 
 
 

  
 

Lan Pham (groep 7), Daniel van Cleef, Senya Krasikov, Kayen Chardon (groep 6). 
Op de voorlaatste speeldag viel Dominque Visser (groep 4) in voor Senya. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               


