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Beste ouders,
De lente is begonnen. In de binnentuin meten de kinderen de eerste magnoliaknoppen en
wordt er gemeten of de vijver al op kikkertemperatuur is. Ondertussen raken we al een beetje
gewend aan het werken in klassenbubbels en weten we na de persconferentie van gisteravond
dat we zo zullen blijven werken tot aan de meivakantie. Het blijft spannend of we allemaal op
school kunnen blijven werken. Tot nu toe heeft De Pinksterbloem één klas in quarantaine
gehad en kunnen we dankzij een enorme inzet en flexibiliteit van het team alle klassen iedere
keer weer opvangen en bezetten. Het is heel fijn om te merken dat u als ouders de kinderen
thuishoudt bij de eerste snottebel en bij twijfel even overleggen. Zo houden we het samen
veilig en is de kans op klassen naar huis klein. Langzaamaan kijken we vooruit naar de
activiteiten in het voorjaar en hopen we, binnen de kaders van de maatregelen, vormen te
vinden om dit jaar zoveel mogelijk te kunnen laten doorgaan. Zo is het vandaag gelukt om, met
een aantal aanpassingen, de eerste schooltuin les weer van start te laten gaan. Op de studiedag
van 1 april gaan we met het team de nieuwe rekenkasten leren kennen en nemen we langzaam
afscheid van de oude rekenmethode. De kinderen hebben een lang paasweekeinde, en alle tijd
om de eieren te zoeken die u gaat verstoppen.
Met vriendelijke groet,
Fedor de Groot

Belangrijke data & afspraken
Studiedag
Alle kinderen vrij
Vrijdag 2 april
Goede Vrijdag
Maandag 5 april
2e Paasdag
Vrijdag 19 april
Informatieochtend 2- en 3-jarigen online
Maandag 26 april
Studiedag
Alle kinderen vrij
Dinsdag 27 april
Koningsdag
Zaterdag 1 mei t/m zondag 16 mei
Meivakantie
Donderdag 1 april

Verkiezingen in klas C
Door Anne Niemeijer
Terwijl ouders zich verdiepten in de ‘echte’ verkiezingen, werd er in klas C ook een politieke
strijd gehouden. De kinderen kregen de opdracht om hun eigen politieke partij op te richten en
een logo te ontwerpen. Bovendien moesten ze standpunten bedenken waar hun politieke partij
voor stond. Er werden mooie posters gemaakt, een stemhokje ingericht en een stembus
geknutseld.
De kinderen hebben op vrijdag voor de verkiezingen hun standpunten gepresenteerd. Alle
leerkrachten, kinderen uit klas C en alle vijfde groepers mochten stemmen. Het was zo leuk om
te zien hoe de kinderen uit de middenbouw heel serieus hun stem uitbrachten. Opvallend was
dat Jagers zijn verboden heel populair was onder de jongere kinderen.
Aan het eind van de verkiezingsdag, woensdag 17 maart, hebben we alle stemmen geteld en is
de Partij van de Vrije Natuur als winnaar uit de bus gekomen.
Het was geweldig om te zien hoe de kinderen aan het project hebben gewerkt. Ze hebben
geleerd over democratie, hun eigen mening leren formuleren en standpunten te bedenken.

Hanne, Seth, Elise en Karan

IB
Door Meike Kwee en Tjalde Elema
Zoals altijd wordt op ongeveer driekwart van het schooljaar groep 3 door Meike Kwee (IB
onderbouw) overgedragen aan de Tjalde Elema (IB midden- en bovenbouw). Om te zorgen voor
een goede start in groep 3, en omdat het toch een hele overgang is voor de kinderen, beginnen
wij daar nu al mee. Tjalde heeft met het geleidelijk afronden van de zorg voor groep 8
voldoende ruimte om deze groep te helpen begeleiden. Meike heeft daardoor de ruimte voor
de kinderen die vanaf januari 2021 zijn ingestroomd in de onderbouw.

Onderbouw
Door Liesbeth Bouwma
In alle klassen zijn de kleuters goed gewend aan het schoolse leven binnen de bubbel van de
eigen klas. We hebben een strak buitenspeelrooster, maar eigenlijk zien we allemaal dat er
ontzettend fijn gespeeld wordt en dat er weer leuke nieuwe vriendschappen ontstaan na de
weken thuisonderwijs.
De lente heeft in alle klassen zijn intrede gedaan. De themahoeken
zijn veranderd in boerderijen, bloemenwinkels of huishoeken in
paassfeer. Als leerkrachten blijven we ook nu leuke lesideeën
uitwisselen, zoals bijvoorbeeld bij het ontdekkend leren, als tulpen
inktwater te drinken krijgen. De komende weken gaan we
aandacht besteden aan feesten uit verschillende culturen.
Buiten de school is het nog steeds een rare wereld, maar wij zijn
blij dat de kinderen onbezorgde schooldagen kunnen hebben.

Middenbouw
Door Mischa van der Zon
De middenbouw gaat weer beginnen met de KOO lessen. Normaal gesproken bereiden we
twee aan twee een les voor, die we dan gedurende een periode in drie klassen geven.
Omdat dit in deze tijden niet mogelijk is geven we de drie lessen nu zelf in de eigen klas. Ons
thema: klimaat en milieu.
Aan bod komt onder andere: voedselverspilling en hoe je die tegen kan gaan, waterzuivering en
plastic soep. Dus als u binnenkort een groep enthousiaste middenbouwers het Oosterpark ziet
opruimen, dan weet u waarom!
Vanuit haar huis geeft onze onvolprezen Liesbeth Bevoles. We leren over de meest
interessante kunstenaars, nu weer over een Japanse kunstenares die veel met stippen werkt.
Liesbeth wijst ons telkens weer op nieuwe dingen, en het is bijzonder om te zien hoe blij de
kinderen daar altijd weer van worden; een echte meerwaarde voor ons onderwijs.
Ondertussen zijn wij als leerkrachten enorm bezig met het in elkaar zetten van de nieuwe
rekenkasten, waar we heel blij mee zijn. De kinderen kunnen niet wachten om ermee aan de
slag te gaan, dus dat doen ze ook niet, er wordt al lekker mee gewerkt, tot ieders plezier.

Bovenbouw
Door Anne Niemeijer
Het was even spannend of de schooltuinen zouden doorgaan voor
groep zes, maar het is gelukt! We zijn heel blij dat de kinderen toch
lekker naar buiten kunnen en in hun eigen tuintje groente leren
verbouwen. Dit betekent wel dat de kinderen in gescheiden
groepen in de bus moeten zitten en op afstand van de andere
klassen in hun tuintje moeten werken, maar daar zijn we inmiddels
wel aan gewend. Zo gingen deze week de kinderen op pad met hun
kaplaarzen in hun tas en een zelfgemaakt schooltuinbordje in de
hand om weer een heerlijk seizoen in de tuin te werken.
De zesde en zevende groepers hebben hun portfolio mee naar huis gekregen met hierin het
verslag en de toetsresultaten. De zevende groepers krijgen begin april hun voorlopig advies.
Voor de achtste groepers is het een spannende tijd, want ze hebben zich inmiddels opgegeven
voor de middelbare school en horen ze binnenkort naar welke school ze volgend jaar gaan. We
hopen natuurlijk dat alle kinderen op de school van hun eerste keuze terecht zullen komen.
Gelukkig is dit meestal het geval.
De musical van groep acht zal dit jaar niet doorgaan in verband met corona. We zijn nu bezig
om een leuk alternatief te verzinnen zodat de kinderen toch op een leuke manier afscheid
kunnen nemen van onze school.

Lente in de binnentuin, de klas en op het plein
Door Jitske Hallema
Bloemen op het schoolplein
Begin maart bloeiden de krokusjes die de kinderen uit de onderbouw in 2019 geplant
hadden weer feestelijk in het bloementuintje op het schoolplein. Samen vormen ze
het woord lente. De eerste hommels (koninginnen) werden er ook blij van en konden
veel stuifmeel verzamelen voor hun beginnende nestjes. Inmiddels bloeit het
Chinees klokje ook volop en beginnen de bloesemknoppen in de heg weer te
zwellen.
Groen en de klas
Alle klassen hebben een vaas of potje takken in de klas. In de hal stond half maart de geredde
perenbloesemtak te bloeien. Klas T adopteerde een vergeten kamerplant uit de binnentuin en
probeerde een ‘verdronken’ Kalanchoë te reanimeren door heel zorgvuldig verpotten en
stekken.
Rekenen en taal
De kinderen van Klas A maten de zachte magnoliaknoppen in de binnentuin en maakten een
poster met een grafiek van de groei en de temperatuur.
Voor een taalopdracht gingen middenbouwers op het schoolplein op zoek naar een bloeiende
boom met een verhaal. Ze kozen de els uit, de klimboom, waar de vogels zo graag uit eten in de
winter. Dat de els stikstof uit de lucht haalt en haar buren daarmee voedt is natuurlijk ook een
mooi verhaal.

De Avond4daagse gaat dóór!
Een jaar zonder Avond4daagse is natuurlijk ondenkbaar. Daarom kun je
dit jaar meedoen met de Avond4daagse – Home Edition! Loop jouw
eigen route, vanaf jouw eigen vertrekpunt op jouw eigen moment en
maak er zo jouw eigen feestje van, inclusief de enige echte officiële
Avond4daagse medaille. Lekker veilig en toch leuk. Mis dit unieke
wandelfeest niet. De Avond4daagse – Home Edition duurt van 29 maart
tot en met 30 juni. Deelname is € 6,50. Meer informatie en aanmelden
(vanaf 29 maart) te vinden op de website van de Avond4daagse.

