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Beste ouders,
Vlak voor de kerstvakantie waren er twee scenario’s voor de basisscholen: in
januari starten met onderwijs op afstand of weer op school starten. Wat zijn de
kinderen, jullie en wij blij dat de schooldeuren weer open gingen op 10 januari!
Deze blijheid is zicht- en voelbaar in de school. Stralende koppies, een fijne
werksfeer in de klas en in het team door weer samen te zijn. Na de
persconferentie van gisteren, zijn we dan ook blij met de versoepelingen die
zijn aangekondigd.
Corona blijft echter wel een rol spelen; elke dag is anders. Dat vraagt om samenwerking,
flexibiliteit en doorzettingsvermogen van iedereen. In ons team zijn er op dit moment een
aantal besmettingen van corona. Tot op heden zijn alle klassen op school, een groot goed in
deze tijd. Laten we dat koesteren en hopen dat we dit kunnen vasthouden. Afstand houden,
thuisblijven bij klachten en testen (bovenbouwleerlingen en team preventief 2 keer per week,
testen worden verstrekt) helpen hierbij enorm.
In de week voor de kerst heeft het team keihard gewerkt aan de voorbereidingen van ons
aanbod voor Onderwijs op afstand. Mocht de situatie veranderen en de school of klas toch
moeten sluiten, dan kunnen we snel schakelen. Pro-actief werken geeft ook in deze situatie
duidelijkheid en rust. Met als doel te streven naar zoveel mogelijk continuïteit voor het team,
de kinderen en ouders.
In deze periode staan naast de lessen in de klas de CITO toetsen vanaf groep 3 centraal.
Goed moment om te kunnen meten of ons beeld van de kinderen bevestigd wordt en wat er
nodig is voor de komende periode. Een terugkoppeling hiervan vindt zoals gewoonlijk plaats
tijdens portfolio- en/of adviesgesprekken. Deze individuele gesprekken willen we graag weer
op school laten plaatsvinden (tenzij de besmettingen in de school meer toenemen dan
verwacht). Het is, wanneer het kan, zoveel prettiger en wenselijker om live in gesprek te gaan.
Om het verkeer in de school te beperken en meer besmettingen te voorkomen, kan er dit keer
maximaal één ouder deelnemen aan het gesprek. We gaan er natuurlijk vanuit dat u geen
klachten heeft, een mondkapje draagt en afstand houdt in de gangen en in de klas. Wij zorgen
voor voldoende ventilatie. Het kan zijn dat een leerkracht aangeeft liever online in gesprek te
gaan. Die ruimte is er. We vragen hiervoor uw begrip en medewerking.
Met vriendelijke groet,
Selma Niland
Marit van Beers
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Totstandkoming van voorlopig-en definitief advies voor groep 7 en 8
Door Meike Kwee en Tjalde Elema (IB)
Voordat de leerkracht het advies bekend maakt aan u en uw kind heeft er een zorgvuldig
overleg plaatsgevonden tussen leerkracht, IB en directie. Om tot een goed overwogen advies te
komen nemen we daarom, naast toetsgegevens, verschillende aspecten mee, zoals
werkaanpak, werkhouding, motivatie en leermogelijkheden. Op die manier willen we ervoor
zorgen dat uw kind een goede, eerlijke en veilige start maakt in het VO.

Onderbouw
Door Liesbeth Bouma
In de onderbouw hadden we zoveel plannen voor deze periode dat we extra
blij waren toen we hoorden dat de scholen open mochten. De kinderen
worden deze weken ondergedompeld in lessen rond het thema ‘het
menselijk lichaam’. Ze krijgen gastlessen in de andere klassen over het
skelet, de spijsvertering, het oog en het gebit, en leren hoe een baby groeit
in de buik van de moeder. In alle klassen is de themahoek nu een ziekenhuis.
Door de verkleedkleren komen de kinderen heel gemakkelijk in hun rol en
spelen heel goed ‘alsof‘.

Ook Jitske had plannen en heeft haar les vetbollen maken mooi laten
aansluiten bij ons thema door eerst over het lijf van de vogel te vertellen.
Veel kinderen wisten niet dat een vogel ook een tong heeft. Bij het kneden
van de boter met de verschillende zaden kregen de kinderen allemaal erg
vette en vieze handen. Interessant om te zien hoe verschillend kinderen
hierop reageerden. Buiten kijf: de vogels in de binnentuin zijn erg blij met
de vetbollen!

Middenbouw
Door Mischa van der Zon
Eén van de verschillen tussen de midden- en onderbouw is dat er twee keer per jaar Cito
toetsen worden afgenomen, om de voortgang van de kinderen te monitoren. We zijn daar al
flink mee bezig. Het valt op hoe goed de kinderen stil kunnen werken, zodat een andere
jaargroep in stilte aan het werk kan zijn met de toetsboekjes, een echte opsteker voor onze
middenbouwers. Soms ontspannen we even tussendoor met een dansje of wat oefeningen,
iets wat veel kinderen heel leuk en grappig vinden (appels, appels, appels in de mand!!).
En wat zijn we blij dat we weer naar het Muziekatelier mogen, ieder jaar weer een
onmiskenbaar middenbouw hoogtepunt, voor de leerlingen maar zeker ook voor de
leerkrachten! Misschien kunt u zich er iets bij voorstellen dat het ons kippenvel geeft als de
leerlingen uit volle borst één van de geleerde refreinen zingen, dan lijkt het wel Kinderen voor
Kinderen bij ons in de klas. De liedjes zijn niet openbaar beschikbaar en ze staan dus niet op
YouTube of iets dergelijks, maar vraag uw kind maar eens om een liedje van het Muziekatelier
te zingen thuis, succes gegarandeerd.
Het is ook weer tijd voor de poëzieweek. De kinderen van de middenbouw
leren wat een haiku is en maken er ook allemaal eentje, een gerichte manier
voor de invulling van deze week.
Zowel de leerlingen als de leerkrachten zijn flink bezig met de rekenkast! We
gaan bij elkaar op bezoek, bekijken elkaars lessen en geven en ontvangen feedback aan en van
elkaar. Zo worden we ook bij het werken met de rekenkast iedere dag samen een beetje beter.

Bovenbouw
Door Anne Niemeijer
We mochten gelukkig na de kerstvakantie alle kinderen weer ontvangen op school. We konden
de kinderen zo rustig voorbereiden op de toetsweek.
De 8e groepers zijn druk bezig met het bezoeken van middelbare scholen, al
vinden deze wel vaak online plaats. In de week van 31 januari krijgen ze het
definitieve schooladvies. Dit advies is zeer zorgvuldig voorbereid en besproken
door leerkrachten met de intern begeleider en directie.
Na de voorjaarsvakantie willen we een begin maken met het voorbereiden van
het afscheid van groep acht. We zouden het heel fijn vinden als er ouders zijn die
ons daarbij zouden willen helpen. Binnenkort sturen wij u hierover een mail met informatie.
De zevende groepers krijgen over een aantal weken hun voorlopig advies. Deze
wordt in een gesloten envelop mee naar huis gegeven. Later ontvangt u hierover
meer informatie.
De 6e groepers zijn inmiddels begonnen met de schooltuinen! In het
voorjaar krijgen ze een aantal binnenlessen en worden ze voorbereid op het
verbouwen van groentes en bloemen in hun eigen tuintje.

In alle klassen hebben kinderen meegedaan met de voorleeswedstrijd. De beste voorlezers
namen het vervolgens tegen elkaar op. Na een spannende strijd heeft de jury Janneke uit klas A
tot winnares uitgeroepen. Ze mag zich nu voorleeskampioen van de hele school noemen, en
is door naar de volgende ronde tussen scholen van Amsterdam Oost.
Op 14 februari hebben de zevende en achtste groepers het theoretisch verkeersexamen. Dit
vindt op school plaats.
In alle klassen worden lessen gegeven over de Grieken en vervolgens over de Romeinen. Zo
krijgen de kinderen les over democratie, filosofie, het menselijk lichaam, het dagelijks leven en
de Olympische Spelen. We hopen u na afloop van deze lessen weer te kunnen uitnodigen voor
een presentatie!

De cultuurweken
Door Liesbeth Vos, Interne Cultuurcoördinator ICC en docent Beeldend
Op 7 maart starten we een cultureel en educatief project voor alle kinderen van onze school!
Tijdens deze drie weken wordt er naast het reguliere lesprogramma aandacht
besteed aan Theater, Dans en Letteren.
De cultuurgroep is achter de schermen druk bezig om een mooi programma
neer te zetten. Hierbij werken we nauw samen met Elisabeth Eijkman die
mede de poëzieweek en de Kinderboekenweek verzorgt. Zo ontstaat er een
doorgaande lijn voor letteren gedurende het hele jaar.
Heeft u expertise in een van hierboven genoemde disciplines en zou u het
leuk vinden om een les of workshop te verzorgen in de klas van uw kind?
Dit zou geweldig zijn!
U kunt hiervoor contact met mij opnemen: liesbethv@depinksterbloem.nl
Het schoolbrede project belooft met de inzet van ons allen weer een mooi avontuur te worden
voor de kinderen, de leerkrachten en voor u!

MR
Chris Zegers
Namens de MR even een teken van leven in een periode waarin we wat minder zichtbaar zijn
dan we zouden willen, maar desalniettemin even actief en energiek zijn als altijd.
Door de corona-pandemie hebben ouders (ook onderling) en leerkrachten elkaar de afgelopen
twee jaar extreem veel minder gezien en gesproken dan daarvoor gebruikelijk was.
Zo was er bijvoorbeeld normaliter de mogelijkheid om op ouderavonden de ouders te
informeren over allerlei activiteiten op school; avonden waarop ook inzicht werd verschaft in
de verschillende instanties op school, zoals de OR en de MR. Kortom het reilen en zeilen van de
school in breedste zin werd tijdens persoonlijk contact gedeeld. En hoe fijn is het om dat te
doen in levende lijve, middels ontmoetingen.
Het beperkte aantal gesprekken dat nu wordt gevoerd, gaat logischerwijs vaak over de
gevolgen van corona op school en de bijbehorende sores.
Andere belangrijke zaken die aandacht verdienen lijken daardoor soms wat minder zichtbaar.
Echter, ik wil u namens de MR laten weten dat met enorme toewijding en daadkracht alle
benodigde aandacht wordt besteed aan beslissingen die bijdragen aan een mooie toekomst
van de Pinksterbloem. Of het nou gaat om de verdeling van NPO-gelden (geld vanuit de
overheid om de scholen te ondersteunen), verkiezingen van leerlingenraad of over
overkoepelend beleid etc. etc. Het wordt allemaal besproken en behandeld.
Op de site van de Pinksterbloem kunt u na elke vergadering de notulen vinden en bijvoorbeeld
informatie over waar de MR voor staat en wie er zitting in hebben.
Mochten ouders behoefte hebben om eens wat vragen aan ons te stellen, dan kan dat
natuurlijk. Stuur een mailtje naar mr@depinksterbloem.nl

Muziekschool Amsterdam
Muziekschool Amsterdam is heel blij dat, naast de lessen bij ons op school, ook de
buitenschoolse lessen op de eigen locaties weer van start zijn gegaan.
Op zondag 30 januari, van 11.00-14.00 uur, kunnen kinderen daarom ook weer instrumenten
en/of een zangles uitproberen. Deze proeflessen zijn helemaal gratis en ieder kind tussen de 7
en 12 jaar is welkom.
Om het zo corona-proof mogelijk te houden zijn de lessen in groepjes van maximaal 2 kinderen.
En er mag 1 ouder mee, mits die een QR-code heeft.
Meer informatie over deze Instrumenten Uitprobeerdag en het aanmeldformulier staan op de
website van de muziekschool:
www.muziekschoolamsterdam.nl/evenementpaginas/instrumentenuitprobeerdag-2022

