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Beste ouders,
Na een koude en natte lente is de zon dan eindelijk doorgebroken. We zijn met de bovenbouw
op kamp geweest en de voorbereidingen voor de laatste schoolweken zijn begonnen. De
onder- en middenbouw gaan nog op schoolreis in juni en de midden- en bovenbouw krijgen
nog een sportdag op school. Langzaamaan is er weer wat meer mogelijk binnen alle
maatregelen.
Ook mocht ik deze week drie bekers en vier medailles uitreiken aan de
beste online schakers van Amsterdam. Imre, Dominique, Seth & Kayen
hebben namens De Pinksterbloem het Basisscholenkampioenschap van
Amsterdam gewonnen.
http://www.sgaschaken.nl/basisscholenkampioenschap-pinksterbloemonline-de-beste/
Imre (groep 5) was ook nog de beste speler van groep 5 en van het hele
toernooi, Kayen was de beste van alle achtste groepers in Amsterdam. Deze
vier kanjers gaan nu door naar de halve finale van het Nederlands
kampioenschap.
We zijn inmiddels alweer druk bezig met de voorbereidingen op het nieuwe schooljaar. Bij deze
nieuwsbrief vindt u het overzicht van de personeelsbezetting en een overzicht van de
schoolvakanties en studiedagen voor schooljaar 2021-2022. Op 18 juni krijgen alle kinderen van
groep 2 en 5 het briefje mee waarin staat naar welke klas zij gaan, altijd een spannend
moment.
Volgende week donderdag en vrijdag komt de schoolfotograaf en mogen alle kinderen op de
foto. Voor nu wens ik jullie allemaal nog een zonnige week toe!

Met vriendelijke groet,
Fedor de Groot

Belangrijke data & afspraken
OR vergadering online
Aanvang 09.15 uur
Donderdag 10 en vrijdag 11 juni
Schoolfotograaf
Woensdag 16 juni
Schoolreisje groep 1
Groep 2 vrij
Vrijdag 28 mei
Informatieochtend 2- en 3-jarigen online
Donderdag 17 juni
Schoolreisje groep 2
Groep 1 vrij
Donderdag 17 juni
Sportdag MB en BB
Vrijdag 18 juni
Overgangsbriefjes groep 2 en 5
Vrijdag 25 juni
Schoolreisje MB
Woensdag 30 juni
Picknick groep 2 en 5
Donderdag 1 juli
Pizzadiner groep 8
Vrijdag 2 juli
Laatste schooldag groep 8
Vrijdag 9 juli
Studiedag
Alle kinderen vrij
Zaterdag 10 juli t/m zondag 22 augustus
Zomervakantie
Woensdag 9 juni

Update Covid maatregelen
Door Fedor de Groot
Wij krijgen veel vragen en opmerkingen van ouders over de huidige maatregelen op onze
school n.a.v. Covid. Het is steeds moeilijker uit te leggen waarom wij zo streng
blijven vasthouden aan de maatregelen terwijl er in de samenleving steeds meer en
meer versoepelingen zijn. Na school mag je bijvoorbeeld sporten met andere
kinderen en op school moet je in de klassenbubbel blijven en zo zijn er meer
tegenstrijdigheden die moeilijk te snappen zijn. Ook wij worstelen hier enorm mee,
maar hebben ons te houden aan het protocol PO (basisonderwijs) en die is nog steeds
hetzelfde als in april. Afgelopen maandag kregen wij wel het bericht dat er ‘mogelijke
versoepelingen in de corona-richtlijnen primair onderwijs’ zullen
komen. Het Outbreak Management Team (OMT) kijkt hier deze week naar.
De richtlijnen uit de protocollen van het PO zijn niet meer in lijn met de versoepelingen die in
de rest van de maatschappij worden doorgevoerd. De PO-Raad heeft hier aandacht voor
gevraagd in gesprekken met het ministerie van OCW. Leden van de PO-Raad gaven vooral aan
dat richtlijnen met betrekking tot cohortering en het beperken van het aantal contacten per
kind niet meer in lijn zijn met de opening van de rest van de maatschappij. In bijvoorbeeld
dierentuinen, speeltuinen en pretparken komen kinderen immers ook met elkaar in contact.
Onder andere busmaatschappijen en pretparken hanteren een ander protocol, hierdoor
ontstaat frictie met het protocol voor het primair onderwijs. De PO-Raad hoopt het protocol
hiermee in lijn te kunnen brengen na uitkomst van het OMT-advies. Het advies wordt eind deze
week verwacht, daarna zal de PO raad zo snel mogelijk met een aangepast protocol
komen. Wat dit zal betekenen is nu nog niet te zeggen. Wij houden u op de hoogte en vragen
voor nu uw begrip voor de verschillen die er zijn tussen de strenge maatregelen in en om
school en de versoepelingen in de maatschappij.
Onderbouw
Door Liesbeth Bouwma
De juffendag was een groot succes. De kinderen mochten verkleed komen en het
spelletjescircuit liep gesmeerd.
Artis is open maar helaas nog niet voor schoolgroepen. Dit uitstapje hopen we
volgend schooljaar weer te maken. Wel hebben verschillende klassen een
dierentuin als themahoek.
Al onze pijlen zijn nu gericht op de schoolreisjes op 16 en 17 juni. Met elkaar in de
schoolreisbus - een groot avontuur voor kleuters!

Middenbouw
Door Marjo Teuling
Het bericht van de middenbouw is deze keer een beetje anders omdat onze schrijfster Mischa
getroffen is door Corona en nu bezig is om daarvan te herstellen. We wensen haar veel
beterschap toe. Haar klas heeft hierdoor ook wat ongemak gehad, maar
gelukkig is alles opgevangen.
We zijn met de KOO lessen bezig met onze provincies en daar blijkt veel
over te vinden en te vertellen. Ook hebben we weer een prachtige
Bevoles van Liesbeth Vos gehad over Delfts blauw. En we zijn allemaal
super blij dat we op schoolreis mogen naar Archeon. We hebben er heel
veel zin in, eerst nog wat weekjes hard werken en stoeien met de
rekenkast en dan gaan we ervoor.

Bovenbouw
Door Anne Niemeijer
De bovenbouw is op kamp geweest. Het was wel lastig om het zo te organiseren dat de klassen
in hun eigen bubbel konden blijven, maar het is uiteindelijk gelukt. Ondanks regen- en
onweersbuien hebben we een geweldig kamp gehad. De kinderen waren heel enthousiast.
Ze hebben na het kamp in de klas een opstel geschreven over de avonturen die ze hebben
meegemaakt. Hieronder een stukje van Stella uit klas S.
De achtste groepers hebben inmiddels de uitslag van de IEP- toets terug. De meeste kinderen
hebben de toets heel goed gemaakt. Deze week hebben de kinderen te horen gekregen welke
activiteiten er plaats vinden om er een feestelijk afscheid van te maken. We organiseren aan
het eind van het jaar voor de achtste groepers een pizzadiner waarbij de aankleding wordt
verzorgd door de kinderen zelf. Ook zullen de kinderen optredens verzorgen en studeren ze
een dans in die wordt ingestudeerd met de kinderen door professionele dansers. Ook vindt er
een diploma-uitreiking plaats, waarbij we afscheid nemen van de kinderen en de ouders.
De zesde en zevende groepers maken de komende weken de Cito eind toetsen. De uitslag
krijgen de kinderen voor de zomervakantie mee in hun portfolio.
19 mei 2021
Hi ik ben Stella en ik was klaar om met de bus op naar kamp te gaan. De busreis duurde 50 min
en ik zat naast Luke en Edin en Moos, maar ik zat voorin in de bus. Ik was enthousiast om mijn
kamer te zien, ik wist al dat ik met Lara, Katie, Nikki en Juliet. Toen wij daar waren
speelden wij een leuk spel: levend stratego. Het duurde niet lang voordat het begon
te regenen, en iedereen rende naar een patio onder een dak van ons huisje daar. Daar
aten wij ook lunch. Eindelijk mochten we naar binnen (alle jongens waren onrustig.)
toen gingen wij BINGO! spelen en toen Blikkie trap (een soort buutverstoppertje). Na een
potje voetbal was het al bijna avond eten. We mochten onze kamers nog even zien. En
daarna aten we: soep en friet voor het avond eten. Voor de bonte avond waren bijna alle
meiden in stress (ik ook!) over wat ze aan gingen doen. Ik koos voor een zwarte jurk en een wit
T-shirt er onder. Dan was het eindelijk bonte avond! Er was muziek en veel
dansen. Iedereen zag er mooi uit (niet iedereen had iets "super chics" aan maar
iedereen probeerde om nog steeds iets leuk uit te zoeken) en er waren 3 acts:
Jasper die over eten zat te praten, Valentijn die over poep zat te praten en Nayeli
en Norah die een superleuk dansje deden. Maar toen ik naar bed ging zouden wij
eigenlijk snoep eten maar ik zat vol! En ik was de eerste om in slaap te vallen
rond 12:45.
20 mei 2021
Ik werd wakker om 7/6 uur. Toen aten wij hagelslag op brood voor ontbijt. Daarna moeten we
ons tassen in te pakken. Juliet en Lara hielp me om mijn grote slaapzak in mijn kleine tas te
stoppen. Toen moesten we nog bezemen en waren we helemaal kaar voor sportdag.
Wij hadden 3 onderdelen. Daarna ging gr 8 honkbal tegen de juffen en meesters. Toen was het
tijd om naar huis te gaan.
Stella Smith, klas S groep 7

IB
Toetsperiode Midden-en Bovenbouw
In de week van 7 juni worden de LVS eindtoetsen weer afgenomen voor groep 3 t/m 7.
Vanwege de thuiswerkperiode begin van dit kalenderjaar is, deze periode wat later gepland
dan normaal, maar we zijn wel op tijd om nog voor de zomervakantie de toetsen te analyseren.
Plaatsing in de midden-en bovenbouw
Vrijdag 18 juni wordt de plaatsing van de kinderen in groep 3 en groep 6 bekend gemaakt.
Hierbij is zoveel mogelijk rekening gehouden met de verschillende wensen, maar u zult
begrijpen dat dit niet altijd mogelijk was. Het is altijd spannend, maar we zijn er zeker van dat
de kinderen een fijne tijd tegemoet gaan in hun nieuwe klas. De kinderen van groep 2 en 5
krijgen deze dag een briefje mee waarin staat naar welke klas zij gaan.

Gevonden voorwerpen
Bij mooi weer worden op woensdag 30 juni van 08.30 tot 12.30 uur op het
schoolplein de gevonden voorwerpen uitgestald. Wees erbij, want na
woensdag gaat alles naar het goede doel.

Bibliotheek
Heeft u nog kinderboeken thuis liggen die nog mooi zijn maar waar uw kind niet meer naar
omkijkt? De Pinksterbieb is daar altijd blij mee! U kunt contact opnemen met Elisabeth als u
erover denkt om deze te doneren: elisabethe@depinksterbloem.nl

Nieuws uit binnentuin en schoolplein
Door Jitske Hallema
Het eerste koolmees- en merelnest is alweer uitgevlogen en een 20-tal vuurjuffertjes kropen de
vijver uit. De kleuters hebben de Els als klimuitdaging ontdekt.
Afgelopen korte meimaand konden de kinderen uit de middenbouw meehelpen met kruiden
planten in de Pizzatuin op het bloeiende schoolplein. Dat werd heel serieus aangepakt.
We ontdekten ook dat de peultjes die klas C in maart had geplant allemaal zijn opgekomen.
De bovenbouw hielp met het onderhoud van de binnentuin: o.a. vegen, wieden, planten
stekken en krooshozen zodat de waterplanten genoeg licht krijgen om de kikkervisjes en
salamanders van zuurstof te voorzien. We zijn begonnen aan het bouwen van een nieuwe
composthoop. Daarbij kom je natuurlijk ook veel dieren tegen. De kinderen van klas C en T
kwamen ook klassenplantjes zaaien en verpotten.

Pinksterbloem schaakteam kampioen van Groot-Amsterdam
Door Corinna Chardon
Het Pinksterbloem schoolschaak team heeft een naam hoog te houden, aangezien het in het
verleden meermaals kampioen van Nederland is geworden. Dat is niet altijd makkelijk, vooral
niet in Corona tijden waarin sommige kinderen gretig online spelen en anderen het schaakbord
tijdelijk vaarwelzeggen, omdat ze niet van online schaken houden.
Dit jaar bestond het team uit Imre (groep 5), Dominique (groep 6) en Seth en Kayen (groep 8).
Samen speelden zij tegen de teams van andere basisscholen. In mei kwamen zij als winnaar uit
de strijd om de titel kampioen van Groot-Amsterdam en gaan ze binnenkort een week lang na
schooltijd 1,5 uur online schaken voor de halve finale van het Nederlands Kampioenschap (NK).

Heb je ook zin in schaken? Houd dan in de gaten of er na de zomer weer schaken is als
naschoolse activiteit. Het is een sport die de concentratie verlengt, het brein lekker flex(ibel)
houdt en het geheugen versterkt. Ook leer je omgaan met winnen en verliezen, respect te
tonen voor je tegenstander, na te denken voor je iets doet, en vooruit te kijken. Maar bovenal
is het gewoon een hartstikke leuk spel, dat verbroedert!

