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Beste ouders,
Vandaag ontvangt u de laatste nieuwsbrief van dit bijzondere schooljaar. Nog iets meer dan
een weekje te gaan. En wat een speciaal jaar is dit geweest. Er is veel van ieders
verandervermogen gevraagd en we hebben nog nooit zo veel nieuwe roosters en wijzigingen in
één jaar meegemaakt. U als ouders kreeg opeens ook de rol van meester of juf. Ons geweldige
team heeft er in samenwerking met u als ouders toch een goed jaar van weten te maken, dank
daarvoor!
Deze laatste weken hebben we, binnen de versoepelende omstandigheden, met de kinderen
het jaar toch gezellig afgesloten met schoolreisjes, een sportdag, picknicks, een diplomauitreiking en een pizzadiner voor de achtste groep. Morgen zwaaien we alle kinderen van groep
8 uit en dan gaan we het laatste weekje in.
Dit is ook mijn laatste nieuwsbrief voor De Pinksterbloem. Na alweer dertien jaar op De
Pinksterbloem te hebben gewerkt, eerst als rugzak begeleider van autistische kinderen, daarna
als leerkracht, vervolgens als adjunct en het laatste halfjaar als directeur, neem ik nu
afscheid van deze fantastische school. Ik denk met veel plezier terug aan mijn tijd als leerkracht
in de middenbouw en daarna lid van de directie. Afscheid nemen geeft vaak een dubbel
gevoel. Ik laat iets heel moois en vertrouwds achter, maar ik ga ook een avontuur aan waar ik
zin in heb. Ik heb gekozen voor een spannende uitdaging met het starten van een nieuwe
school op IJburg. Na de zomervakantie ga ik mij hier volledig op richten. Gelukkig kan ik deze
school met een gerust hart overdragen aan Selma Niland en Marit van Beers. Hieronder ook
nog een kort bericht van Selma over de start na de zomervakantie.
Om de kinderen alvast te laten wennen aan het nieuwe schooljaar hebben wij op dinsdag 6 juli
een wenochtend. Alle kinderen zitten dan in de klas zoals die er na de zomervakantie uit gaat
zien. Dan draaien de kinderen mee in hun nieuwe groep en ontmoeten zij hun klasgenootjes en
leerkrachten. Selma zal deze ochtend ook aanwezig zijn om de kinderen en ouders op het plein
te ontmoeten en om zich daarna voor te stellen in de groepen. Wij zijn heel blij dat de
versoepelingen ons in staat stellen om deze belangrijke ochtend voor de kinderen te kunnen
laten doorgaan.
Graag wil ik iedereen bedanken voor de fijne samenwerking en plezierige tijd die
ik hier heb gehad. Ik heb genoten van de kinderen, het team, de school, de
ouders en de sfeer. Ik wens iedereen een mooi en normaal schooljaar ‘21/’22
toe en voor nu een hele mooie en welverdiende zomervakantie!
Vriendelijke groet,
Fedor de Groot

Beste ouders, verzorgers,
Het is bijna tijd om uit te rusten en te gaan genieten van de vakantie, om na de vakantie weer
vol energie en plezier te starten met het nieuwe schooljaar. Wat kijk ik uit naar dat moment.
Om samen met het team, ouders en kinderen de mooie koers voort te zetten.
In de laatste week van de zomervakantie sturen we u een bericht over de start van het
schooljaar. Wij kunnen nu nog niet volledig inschatten met welke Covid maatregelen we dan te
maken zullen hebben. In dit bericht zullen we u op de hoogte brengen van de organisatie van
het brengen en halen van de kinderen. Het ziet ernaar uit dat we de bestaande afspraken
voorlopig zullen vasthouden, om daarmee de veiligheid, continuïteit en rust zo goed mogelijk
te kunnen waarborgen bij de start.
Ik wens iedereen alvast een fijne vakantie en kijk uit naar onze kennismaking,
Selma Niland

Belangrijke data & afspraken
Studiedag
Alle kinderen vrij
Zaterdag 10 juli t/m zondag 22 augustus
Zomervakantie
Maandag 23 augustus
1ste schooldag
Woensdag 25 augustus
Schone hoofden dag
Aanvang 08.45 uur
Woensdag 1 september
OR vergadering
Aanvang 09.00 uur
Vrijdag 9 juli

Naschoolse activiteiten
Helaas weten wij nog niet welke naschoolse activiteiten volgend jaar worden aangeboden.
Zodra het bekend is, worden deze op de website gezet.

Jaarplanner en bijlage schoolgids 2021-2022
De jaarplanner van 2021-2022 wordt u aan het begin van het nieuwe schooljaar toegestuurd.
Bijgaand is de bijlage 2021-2022 van de schoolgids toegevoegd met daarin onder andere de
data van de studiedagen.

