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Beste ouders,
Vrijdagmiddag 17 juni ontving u via de mail alle informatie voor het schooljaar 2022/2023.
De kinderen zijn vrijdagmiddag op de hoogte gebracht door hun eigen leerkracht. Het is voor
iedereen prettig om ruim van tevoren geïnformeerd te zijn.
Op dinsdag 12 juli vindt de doordraaiochtend plaats. Op deze ochtend ontmoeten de kinderen
en leerkrachten elkaar in de nieuwe setting. Het geeft de kinderen rust om voor de
zomervakantie te ervaren hoe de klas er na de vakantie uit gaat zien. We zullen via Parro foto’s
met u delen.
Van de 8ste groepers en hun ouders nemen we binnenkort afscheid. Na zoveel jaren
Pinksterbloem vervolgen zij hun weg nu op het Voortgezet Onderwijs. Op naar een nieuw
avontuur. We wensen de kinderen en ouders veel succes en geluk toe met en bij de volgende
stap.
Namens het hele team willen we alle ouders van groep 8 bedanken voor het vertrouwen, de
samenwerkingen en alle hulp van de afgelopen jaren. Maar voordat het tijd is om echt afscheid
te nemen, zien we de 8ste groepers binnenkort schitteren tijdens de musical ‘Ali Baba en de 44
achtste groepers’!

Met vriendelijke groeten,
Marit van Beers en Selma Niland

Ontwerp Rita Cramer

Belangrijke data & afspraken
MR vergadering
Aanvang 18.30 uur
Vrijdag 24 juni
Schoolreisje groep 2
Kinderen groep 1 vrij
Vrijdag 1 juli
Schoolreisje MB
Woensdag 6 juli
Musical groep 8
Woensdag 6 juli
Picknick groep 2 en 5
Donderdag 7 juli
Diploma-uitreiking groep 8
16.30-17.30 uur
Vrijdag 8 juli
Laatste schooldag groep 8
Dinsdag 12 juli
Doordraai ochtend
Vrijdag 15 juli
Studiedag
Alle kinderen vrij
Zaterdag 16 juli t/m zondag 28 augustus
Zomervakantie
Donderdag 23 juni

Beste ouders,
Graag stel ik me in deze nieuwsbrief even voor.
Ik ben Sterre, 25 jaar en studeer aan de Universitaire Pabo. Na het eerste jaar
van de Pabo ben ik overgestapt naar de Universiteit. Ik heb voor deze weg
gekozen om me naast het lesgeven extra te kunnen specialiseren. Komend
schooljaar start ik met mijn laatste studiejaar en kom ik mijn Lio-stage in klas C
bij Anne doen. Ik zal 2 dagen in klas C werken, waarvan 1 dag samen met
Anne.
Komend schooljaar staat dan ook in het licht van mijn stage in klas C en de
afronding van mijn studie. Dat doe ik met plezier op De Pinksterbloem.
Ik hoop de kinderen en de ouders snel te ontmoeten!
Groetjes, Sterre

Onderbouw
Door Liesbeth Bouma
Als ik dit schrijf is het de langste dag van het jaar. Een bijzondere dag om bij stil te staan met
kleuters. Iedere dag hangen we een kaartje aan de tijdlijn van het jaar. Voor kleuters is
tijdsbesef erg lastig en via deze tijdlijn proberen we ‘tijd’ te visualiseren. De groene balk van de
lente is voorbij en de gele balk van de zomer begint. En hoe…… met deze week prachtig weer
tijdens onze schoolreisjes!
Daarna volgt nog een mooi evenement. We gaan naar de
voorstelling ‘Stella de zwaan’ van het muziekatelier. De
liedjes worden volop geoefend, er worden zwanen
getekend en geknutseld en er is zelfs een klas met een
zwanen themahoek, waarin kinderen spelen dat ze naar de
zwanenschool gaan en het zwanenmeer dansen.
Deze laatste weken staan ook in het teken van afscheid
nemen en nieuwe kennismakingen.
Onze 2e groepers vliegen uit, en meestal vliegen deze
weken ook voorbij en is het opeens vakantie. Dan blijkt
tijdsbesef voor volwassenen soms ook erg lastig.

Middenbouw
Door Mischa van der Zon
En voor je het weet zijn we dan echt bij de laatste loodjes aangeland, en moet er opeens nog
van alles! Schoolreisje, sportdag, afscheid van groep vijf met alles wat daarbij
komt, het laten wennen van de tweede groepers die volgend jaar bij jou in de
klas komen, het afnemen van de laatste toetsen, het laatste KOO onderdeel
nog aanbieden, de laatste woordsoorten, rekenstrategieën, de laatste
gesprekken, en zo zou ik makkelijk nog even door kunnen gaan. Want: dit
soort laatste schoolweken zijn voor een middenbouwleerkracht ontzettend
druk. Het goede nieuws is echter dat we als middenbouw team elke dag weer
vol energie en inzet ons werk hier doen, en dat we de vele organisatorische
onderdelen van ons werk samen op ons nemen. Ook de kinderen gaan er nog
even goed tegenaan. De laatste tafels worden nog even geoefend, en
tegelijkertijd zijn ze ook nog serieus bezig met het ontleden van de dino
namen. Vraagt u de komende weken maar eens aan uw kind waar de naam
triceratops vandaan komt, en laat u verrassen door uw kind, zoals de leerlingen
ons ook altijd verrassen, elke dag weer.
Nu de zomervakantie nadert wil ik u als middenbouwouders nog iets op het hart
drukken: laat uw kind ook tijdens de zomervakantie dagelijks lezen! Voor u is
technisch lezen gesneden koek, iets waar u nooit meer over hoeft na te denken.
Voor (beginnende) middenbouwers is dat zeker niet het geval! Het is iets dat ze
nog niet zo lang kunnen, wat betekent dat ze het ook weer (enigszins) kunnen
verleren, onwenselijk en onnodig. Lekker lezen wat los en vast zit, en uw kind is
weer meer dan klaar voor de start van het nieuwe schooljaar in augustus!

Tuin - Schoolnatuur en natuureducatie
Door Jitske Hallema
Er gebeurt veel in de binnentuin: er bloeiden dit jaar voor het eerst Pinksterbloemen, de
salamanders hebben met ongeveer 72 dieren de vijver helemaal overgenomen en kunnen heel
goed bekeken worden. Om rustig tot kikkers uit te kunnen groeien is voor de kikkervisjes van
de kleuters wel een eigen reservaatje gemaakt. De rode vuurjuffers dansen in tweetallen boven
de vijver. De koolmezen en merels voeren hun uitgevlogen jongen.
Op de tuintrap staat een bak met basisvoedsel voor de gewone Romein uit de oudheid en
groep 8 helpt bij tuinklusjes en het inventariseren van de biodiversiteit. De middenbouw
onderzoekt in de tuin het begin van het leven en bekijken in het lab de algjes, mos blaadjes,
paardenstaarten en varen sporen onder de microscoop. Ze maken er prachtige tekeningen van.
Twee kleuterklassen hebben het kruidentuintje op het schoolplein helpen herstellen. Er staat
nu tussen de wilde bloemen o.a. salie, tijm, oregano, bieslook, koriander, peterselie, verveine
en... weegbree tegen de brandnetelprikken. Dus leg alsjeblieft niet je jas en tas erop.

