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Beste ouders,
Na een aantal weken zomervakantie is het maandag 23 augustus zover: de start van het nieuwe
schooljaar! We hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad.
Voor mij is dit de eerste week op De Pinksterbloem. Wat een warm welkom heb ik ervaren en
wat een prachtig team staat er! Ik kijk erg uit naar het nieuwe schooljaar.
Ook Babet en Marloes zijn deze week voor het eerst gestart. Van harte welkom op onze school!
Heel fijn om deze week als voltallig team van start te kunnen gaan. Vol energie, enthousiasme
en gedrevenheid hebben we de klassen en gangen ingericht. Er vonden overdrachten plaats en
de speerpunten voor komend schooljaar zijn besproken. We hebben er zin in!
Het hele team verheugt zich op de komst van de kinderen en is klaar om van start te gaan!
We wensen iedereen een mooi schooljaar toe.

Met vriendelijke groet,
Selma Niland
directie@depinksterbloem.nl

Belangrijke data & afspraken
Maandag 23 augustus
Eerste schooldag
Woensdag 25 augustus
Schone hoofden dag
Aanvang 08.45 uur
Woensdag 1 september
OR vergadering
Aanvang 09.00 uur
Maandag 6 september
Klassenavond
Aanvang 19.30 uur OB en BB
Aanvang 20.30 uur MB
Woensdag 15 september
Sportdag OB
Dinsdag 21 september
Informatieochtend 2- en 3-jarigen
Aanvang 09.15 uur
Donderdag 23 september
Informatieochtend 2- en 3-jarigen (Engels)
Aanvang 09.15 uur
Maandag 27 & dinsdag 28 september
Studiedagen
Alle kinderen vrij
Woensdag 6 oktober
Start Kinderboekenweek

Coronamaatregelen
De meeste coronamaatregelen van voor de vakantie blijven nog van kracht.
Er zijn een paar versoepelingen voor het basisonderwijs. We volgen hierbij het beleid en de
richtlijnen van de Rijksoverheid, de GGD Amsterdam, de lokale veiligheidsregio en het RIVM.
Kinderen met verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn)
mogen vanaf 12 juli 2021 weer naar school. Zij blijven wel thuis bij koorts, benauwdheid of veel
hoesten. En ook hier geldt: bij twijfel blijf je thuis.
Zoals u weet vinden we het contact tussen ouders en leerkrachten van groot belang voor de
kinderen en ons partnerschap. Directe betrokkenheid is wat we nastreven. We zijn op zoek
gegaan naar mogelijkheden om voor de herfstvakantie met alle ouders live in contact te
komen. Om de veiligheid en continuïteit in de school zo goed mogelijk te kunnen waarborgen is
het doseren van deze momenten in verband met COVID noodzakelijk. Daarnaast blijft
vaccineren, afstand houden, thuisblijven bij klachten en elkaar informeren zeer belangrijk.
De contactmomenten gaan plaatsvinden bij het brengen en halen, op uitnodiging van de
leerkracht en tijdens de klassenavond op school.
https://www.rivm.nl/documenten/gezondheidscheck
Brengen en halen
De inloop in de ochtend zal van 08.30 uur tot 08.45 uur zijn.
De eerste week kunnen ouders van groep 1, 3 & 6 mee naar binnen, om even de klas en de
leerkracht te zien. De andere ouders nemen afscheid op het plein.
Selma en Marit staan ‘s morgens voor op het plein om de kinderen te ontvangen. Heeft u
vragen of wilt u iets doorgeven, dan kunt u even naar ons toelopen of u kunt na schooltijd bij
de leerkracht terecht.
De overblijftijd is van 12:00 uur tot 13:00 uur voor alle bouwen.
De onderbouw gaat om 15.00 uur naar uit. De middenbouw en bovenbouw zal om 15.15 uur
naar huis gaan.
Klassenavond
Op maandag 6 september organiseren wij een klassenavond. Wij zorgen voor goede ventilatie.
Om ervoor te zorgen dat er afstand kan worden gehouden, wordt er per kind 1 ouder
uitgenodigd.

Communicatie
De leerkrachten zijn de specialisten van de groep. Zij kennen de kinderen en de groep van uw
kind als geen ander. Communicatie en afstemming over de ontwikkeling van uw kind vindt
altijd eerst plaats tussen leerkracht en ouder op afspraak.
De leerkrachten zijn op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur bereikbaar via de mail en Parro.
Zij doen hun uiterste best om dezelfde dag na 15 uur te reageren op uw bericht.
Privacy-gegevens
Van alle kinderen moet de school de Privacy-voorkeuren vastleggen.
Jaarlijks stellen wij u in de gelegenheid uw Privacy-voorkeuren in te stellen of te wijzigen. U
kunt dit doen tot 1 oktober via de volgende stappen in Parro: ga naar het vierde
tabblad Instellingen, ga vervolgens naar Privacy-voorkeuren en geef per kind aan wat de
voorkeuren zijn, via de stipjes of het potloodje achter het kind.
Na 1 oktober gelden voor het schooljaar 2021-2022 de gegevens zoals die op dat moment
in Parro vastgelegd zijn. Wanneer u geen wijzigingen heeft, hoeft u niets te doen. Wijzigingen
later in het schooljaar moet u doorgeven per mail: administratie@depinksterbloem.nl

Wij kijken uit naar komende maandag!
Namens het hele team van de Pinksterbloem.

