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Beste ouders, 
  
 
Vandaag ontvangt u de laatste nieuwsbrief van dit bijzondere jaar. Het was onverwachts alweer 
de laatste schooldag van 2020. Vanmiddag hebben we met de kinderen het jaar gezellig 
afgesloten met lekkere hapjes en spelletjes. Op deze manier hebben we op 
De Pinksterbloem toch, binnen de beperkende omstandigheden, een beetje kerst met de 
kinderen kunnen vieren.   
Na alweer zeven jaar als directeur op De Pinksterbloem te hebben gewerkt, en daarvoor als 
adjunct en leerkracht, heb ik een paar maanden geleden de keuze gemaakt om te stoppen. 
Geen eenvoudige beslissing, aangezien leidinggeven op deze fantastische school ontzettend 
leuk en uitdagend is. Deze school heeft voor mij altijd als een thuis gevoeld. Ik denk met veel 
plezier terug aan mijn tijd als leerkracht in de onder- en bovenbouw en daarna in 
het management. Het is voor mij echter tijd voor een nieuwe uitdaging. Na de kerstvakantie ga 
ik mij richten op het oprichten van een nieuwe school binnen STAIJ. 
 

De komende tijd zal ik zeker nodig hebben om alle beelden en herinneringen een plek te 
geven. Gelukkig kan ik de school met een gerust hart overdragen aan Fedor de Groot, die met 
al zijn ervaring het stokje goed kan overnemen tot er een nieuwe directeur is gevonden.   
 
Graag wil ik iedereen bedanken voor de fijne samenwerking en plezierige tijd die ik hier heb 
gehad. Ik heb genoten van de school, de ouders, het team en vooral van de kinderen en de 
sfeer.   
  
Ik wens iedereen veel geluk en gezondheid voor 2021!  
 
 
Met vriendelijke groet, 
Valeri Ligterink 

 
 
 

 



Belangrijke data & afspraken 

Zondag 3 januari 2021 Einde kerstvakantie 
Maandag 4 januari Afstandsonderwijs 

t/m zondag 17 januari 
Donderdag 14 januari MR vergadering via Zoom 

Aanvang 19.30 uur 

 
 
Afstandsonderwijs na de kerstvakantie 
Vanaf maandag 4 januari start ons afstandsonderwijs. De aankomende dagen zal het team dit 
voorbereiden met elkaar. Woensdag 16 december ontvangt u per bouw een brief waarin wordt 
uitgelegd hoe dit in zijn werk zal gaan en wat er van u en de kinderen wordt verwacht. 
 
 
Voorleeswedstrijd 
Afgelopen woensdag is in de bovenbouw de schoolronde van de Nationale 
Voorleeswedstrijd gehouden. Elke klas leverde één klassenkampioen: Izabel 
uit C, Reza uit T, Roos uit A, Stella uit S en Lenthe uit B. Voor de voltallige 
bovenbouw lazen zij een stuk voor uit hun favoriete boek, een 
indrukwekkende prestatie. De jury had de zeer moeilijke taak om uit deze 
vijf fantastische voorleeshelden de allerbeste te kiezen. Uiteindelijk heeft 
Roos de voorleeswedstrijd gewonnen en zij zal doorgaan als kampioen van 
De Pinksterbloem naar de Amsterdamse vervolgronde. Gefeliciteerd Roos! 
Wij hebben alle vertrouwen in je en wensen je veel succes! 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kerstvakantie cursus Kunstschaats Fun voor Kids  
Kunstschaatsvereniging Ekijsa, gevestigd op de Jaap Edenbaan organiseert tijdens de 
kerstvakantie een kennismakingscursus tegen een laag tarief voor kinderen in de leeftijd van 6 
t/m 12 jaar. Meer informatie en opgave: www.ekijsa.nl/kerstvakantie 
 
 
 
 
 

 

Izabel Lenthe Roos Reza Stella 


