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Beste ouders,
Zoals eerder aangekondigd sluit onze school volgende week donderdag en vrijdag de deuren.
Er wordt gestaakt. Naast begrip en steun krijgen we ook vragen als: “waarom alweer staken?”,
of “op de Pinksterbloem loopt het toch allemaal goed?”. Terechte vragen, waar we graag op
reageren.
Het stijgende lerarentekort is ook voor ons een zorgelijke ontwikkeling. Waar wij vroeger uit
sollicitatiebrieven een mooie selectie maakten, blijven de brieven nu helemaal uit. Op dit
moment hebben wij een goede bezetting voor alle klassen van de Pinksterbloem. We hebben
ervoor gekozen een deel van de ondersteuning in te zetten, zodat elke klas een bevoegde
leerkracht heeft.
Bij ziekte van één leerkracht hebben we geen structurele opvang, maar vervallen op de
achtergrond de beeldende vorming, plusklas of begeleiding van zorgleerlingen. Het eerste doel,
een leerkracht voor de klas, is hiermee bereikt, en de kinderen worden niet naar huis gestuurd.
Bij meerdere uitvallers worden de kinderen opgedeeld over de andere klassen.
Helaas neemt de werkdruk bij het team hierdoor toe en dit gaat ten koste van de kwaliteit van
het onderwijs. Tijdens ondersteuning, of de uren van een vakdocent, kan een leerkracht lessen
voorbereiden, individueel met een leerling werken of een overleg plannen met ouders, IB of
directie.
Wij hopen dat er geen leerkrachten ziek worden of gaan verhuizen, omdat we dan geen
vervanging kunnen vinden. Dit brengt ons in een kwetsbare positie. Verhuizingen liggen op de
loer, omdat leerkrachten met hun salaris geen huis in Amsterdam kunnen huren of kopen.
Dit is een groot maatschappelijk probleem dat onze school overstijgt. Vrijdag gaan we met
elkaar kijken naar oplossingen die worden voorgesteld vanuit de Amsterdamse schoolbesturen.
Ook onze MR denkt mee in het vinden van oplossingen.
We zijn trots dat we als team steeds opnieuw met elkaar kijken naar oplossingen, en altijd de
kinderen voorop zetten. Dit is echter geen duurzame of houdbare situatie.
Daarom staken we volgende week. Op donderdag zijn we om half 11 op de Dam te vinden.
Komt u ook?
We hopen uiteraard weer op uw steun en begrip.

Met vriendelijke groet,
Valeri Ligterink

Belangrijke data & afspraken
Vrijdag 24 januari
Informatieochtend 2- en 3-jarigen
Donderdag 30 en vrijdag 31 januari
Landelijke onderwijsstaking
Woensdag 12 februari
Bijeenkomst klassenouders
Aanvang 08.50 uur
Vrijdag 14 februari
Studiedag
Alle kinderen vrij
Zaterdag 15 t/m zondag 23 februari
Voorjaarsvakantie
Maandag 24 februari
Informatieochtend 2- en 3-jarigen
Woensdag 26 februari
Schone hoofden dag
Aanvang 08.45 uur

Algemene ouderavond
Samen met de ouderraad organiseren wij op maandag 9 maart om 19.30 uur een algemene
ouderavond. Dit is een avond voor alle ouders en verzorgers met kinderen op De Pinksterbloem
en geeft u de mogelijkheid om meer inzicht te krijgen in het onderwijs dat hier wordt gegeven.
Na een introductie van de ouderraad zullen er per bouw verschillende presentaties gegeven
worden, met als hoofdthema Kosmisch onderwijs. Wij hopen u allen hier te zien.

Cultuurweken
Het gaat weer ‘zinderen’ in de school. Van woensdag 4 t/m vrijdag 20 maart worden de
cultuurweken gehouden. Deze weken staan in het teken van nieuwe media, audiovisueel en
drama. Heeft u kennis op dit gebied van film, fotografie, drama of anders en wilt u een bijdrage
leveren aan de klas van uw kind geef u dan op bij Liesbeth Vos (BeVo en ICC).

Informatieavond meeleefgezinnen
Na onze vorige nieuwsbrief heeft Stichting Meeleefgezin veel enthousiaste reacties van ouders
ontvangen. Op donderdag 30 januari van 19.30-21.00 uur is er een informatieavond. U kunt
zich hiervoor aanmelden bij Pauline Prins-van Tets, ondersteuner Stichting Meeleefgezin,
p.vantets@kabouterhuis.nl of (06) 16 97 16 13.

