
Bijlage schoolgids 2022-2023

Deze bijlage bevat informatie over vakanties, vrije dagen, de personele bezetting en alle aan verandering onderhevige
onderwerpen. Deze bijlage vormt een aanvulling op de schoolgids.
Andere tussentijdse veranderingen worden aangekondigd in onze nieuwsbrieven en worden bijgehouden op de website:
www.depinksterbloem.nl.

Directie:
Selma Niland:              directeur
Marit van Beers:         adjunct-directeur
Geerthe Schilder         ver. adjunct

ma/di/wo/do/vr
wo/vr

di

Interne Begeleiding:
Meike Kwee-Doijer: groep 1 en 2
Om de week aanwezig op donderdag

ma/wo

Tjalde Elema: groep 3 t/m 8 di/wo/do/vr

Groepsleerkrachten
Bovenbouw coördinator: Anne Niemeijer

klas A Vincent Kemper ma/di/wo/do/vr
klas B Stef van Dijk ma/di/do/vr

Sharon Weers wo
klas C Anne Niemeijer ma/di/wo/do

Sterre Tulner di/vr
klas S Emma Beumer ma/di/wo/do/vr
klas T Aiah Al Ameen ma/di/wo/do

Sharon Weers vr

Middenbouw coördinator: Mischa van der Zon

klas D Mischa van der Zon ma/di/wo/do

Jane van Tillo vr
klas E Marjo Teuling ma/di/wo/do/vr
klas G Diane Bobeldijk ma/di

Yvonne Oldenziel wo/do/vr
klas H Marloes Bobeldijk ma/di

Siet Werneke wo/do/vr
klas M Babet van Soest ma/di/wo/do

Beau Herder do/vr
klas N Jasmijn Geurtsen ma/wo/do/vr

Jane van Tillo di

Onderbouw coördinator: Liesbeth Bouma

Klas F Liesbeth Bouma ma/di/wo
vacature do/vr

klas I Souad Saarig ma/di/wo/do/vr
klas J Charlotte Evers ma/di/

wo om de week
Pieternel Hulsenbek wo/do/vr

klas K Rina Wennekes wo/do/vr
Willemijn Propitius ma/di

klas L Marjolijn Kraal ma/di/wo
Ashley Erkamp do/vr

Vakleerkrachten
Liesbeth Vos: beeldende vorming di/do/vr
Staffan van der Veen:
bewegingsonderwijs (MB & BB)

ma/di/do/vr

Pieternel Hulsenbek & Rina Wennekes
bewegingsonderwijs (OB)
Yvonne de Graaf: bewegingsonderwijs (OB)

di

do

Plusklas
OB: Willemijn Propitius wo
MB en BB: Geerthe Schilder ma

Onderwijsondersteuners
Fadoua El Amrani ma/di/wo/do/vr
Sanne Selier ma/di/wo

Ondersteunend personeel
Sasja Jansen: management assistent ma/wo/do
Elisabeth Eijkman: administratie di/wo/do/vr
Eric Hibbel: conciërge ma/di/wo/do/vr

Schooltijden
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van
08.45-12.00 uur en van 13.00-15.15 uur.
Op woensdag zijn alle kinderen om 12.15 uur vrij.

Studiedagen*
Vrijdag 14 oktober, maandag 24 en dinsdag 25 oktober,
donderdag 23 en vrijdag 24 februari 2023, donderdag 6 april,
dinsdag 30 en woensdag 31 mei en vrijdag 21 juli.
*Op studiedagen zijn de kinderen vrij. Deze dagen kunnen
nog gewijzigd worden. Dit wordt dan vermeld in de
nieuwsbrief.

Vakanties en vrije dagen school 2022-2023
Herfstvakantie 15 oktober t/m 23 oktober 2022
Kerstvakantie 24 december 2022 12.00 uur

t/m 8 januari 2023
Voorjaarsvakantie 25 februari t/m 5 maart 2023
Goede Vrijdag
2e Paasdag

7 april 2023
10 april 2023

Meivakantie
Hemelvaart
2e Pinksterdag
Zomervakantie

22 april t/m 7 mei 2023
18 en 19 mei 2023
29 mei 2023
22 juli t/m 3 september 2023

Andere afwijkende schooltijden
Maandag 5 december zijn de kinderen uit de OB en de MB
om 12.00 uur vrij, de kinderen uit de BB om 12.30 uur.
Donderdag 22 december vindt van 17.00 tot 18.30 het
kerstdiner plaats. De kinderen zijn dan om 12.00 uur vrij.
Vrijdag 23 december zijn de kinderen om 12.00 uur vrij.
Vrijdag 16 juni zijn de kinderen om 12.00 vrij (sportdag). De
kinderen uit groep 8 hebben op vrijdag 14 juli hun laatste
schooldag.
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Gym
Op maandag en donderdag heeft de bovenbouw gym.
Op dinsdag en vrijdag heeft de middenbouw gym.
Op donderdag heeft de onderbouw gym.
Gymkleding bestaat uit een korte broek (boven de knie) en
een T-shirt met korte mouwen of gympak. Voor de midden-
en bovenbouw zijn gymschoenen verplicht.

Tussenschoolse opvang Broodje Pinksterbloem
Voor de overblijf kunt u uw kind opgeven via de site:
www.mijntso.nl/pinksterbloem. Bij de registratie gebruikt u
de schoolcode 20TVd7As. Met vragen kunt u zich wenden tot
Céline Noordegraaf, coördinator van de TSO. Zij is te bereiken
op tel. (06) 52 73 07 20 en per mail via
pinksterbloem@mijntso.nl.

Ziekmelden
Als u uw kind ziek of afwezig moet melden, laat u dit via
Parro aan de leerkracht weten en belt u tevens de school ’s
morgens tussen 8.00 en 8.45. Broodje Pinksterbloem moet u
apart afmelden.

Verlof
Voor een aanvraag voor verlof wegens gewichtige
omstandigheden kunt u een formulier aanvragen via
administratie@depinksterbloem.nl

Te laat komen
De school gaat open om 08.30 en de lessen beginnen om
08.45 uur. De schoolbel gaat om 8.40 uur. De schuifdeuren
van de klassen gaan overal om 08.40 uur dicht, zodat de
kinderen en leerkrachten in een rustige omgeving om 08.45
uur kunnen beginnen met de kinderen.
Kinderen die te laat zijn bellen aan bij de voordeur.
Bij meerdere keren te laat komen volgen wij het protocol Te
laat en verzuim. Dit is in te zien op de website.

Vertrouwenspersonen
Onze school hecht veel waarde aan een veilige school en
schoolomgeving voor uw kind, onze medewerkers en
omwonenden. Mocht u of uw kind onveiligheid ervaren, dan
kunt u dit bespreken met de groepsleerkracht, de
vertrouwenspersonen of de directie.
De vertrouwenspersonen die wij op onze school hebben
aangesteld voor 2022-2023 zijn:
Beau Herder, Diane Bobeldijk en Staffan van der Veen

Aandachtsfunctionaris
Iedere instelling die met kinderen te maken heeft is verplicht
om een aandachtsfunctionaris aan te wijzen. Deze
functionaris is speciaal getraind op problemen die kinderen
ondervinden buiten de school. In de praktijk betekent dit dat
hij/zij leraren alert houdt op signaleren van bijv. huiselijk
geweld, verwaarlozing of seksueel misbruik en degene die
vermoedens in die richting heeft, begeleidt in een aanpak.
Dit gebeurt altijd in samenspraak met de ouders. De
gecertificeerde aandachtfunctionaris op De Pinksterbloem is
Soraya van der Sande.

Antipestcoördinator
Waar de meeste kinderen hun schooltijd - gelukkig - als
onbezorgd ervaren, kan het voorkomen dat het anders voelt.

Wanneer een kind aanhoudend gepest wordt of er
aanwijzingen zijn dat dit het geval is, kunnen ouders een
afspraak maken met onze anti pestcoördinator Soraya van
der Sande.

Externe vertrouwenspersoon
Evelien Brouwer
Tel: (06) 31 63 16 11 / ebrouwer@hetabc.nl

Leerplichtambtenaar
Tanja Kiers
Tel: (06) 51 85 03 59
Email: t.kiers@amsterdam.nl

De ouder- en kindadviseur
Soms heeft u vragen of zorgen over uw kind waar vrienden
en familie niet mee kunnen helpen. De ouder- en
kindadviseur staat dan voor u klaar. Natuurlijk gaat de
adviseur vertrouwelijk om met de informatie die u geeft.
Marcella van der Vliet is de ouder- en kindadviseur voor De
Pinksterbloem. Voor advies of een afspraak kunt u haar
bellen of mailen. Ze is bereikbaar op tel. (06) 40 79 38 04 en
per mail via m.vandervliet@oktamsterdam.nl. Haar
werkdagen zijn maandag, dinsdag, woensdagochtend en
donderdag.

Ouderraad (OR) en de Vrijwillige Ouderbijdrage
De OR bestaat uit een groep enthousiaste ouders die net dat
beetje extra organiseert wat de schooltijd van uw kind leuker
maakt. De huidige leden van de OR zijn te vinden op de
website onder Organisatie/OR. De OR staat altijd open voor
uw suggesties en voor nieuwe leden en is bereikbaar via
or@depinksterbloem.nl.
De activiteiten van de OR worden betaald door alle ouders
van De Pinksterbloem. Elk jaar wordt u om een vrijwillige
Ouderbijdrage gevraagd. U kunt dit overmaken op
rekeningnummer NL68INGB 0004 8813 88 t.n.v. OR De
Pinksterbloem of gebruik maken van een stadspas.
De Ouderbijdrage is vrijwillig en onmisbaar. De onderstaande
bedragen zijn richtbedragen, meer betalen mag en wordt
zeer gewaardeerd.
De bijdragen voor 2022/2023 zijn:
€ 48,- voor 1 kind
€ 80,- voor 2 kinderen
€ 110,- voor 3 kinderen
€ 140,- voor 4 of meer kinderen

Medezeggenschapsraad (MR)
De huidige leden van de MR zijn te vinden op de website
onder Organisatie/MR. U kunt contact opnemen met de MR
via mr@depinksterbloem.nl.

4e Montessorischool ‘De Pinksterbloem’
Weesperzijde 57
1091 EG Amsterdam
Tel: (020) 694 11 89

Email: directie@depinksterbloem.nl
administratie@depinksterbloem.nl

Website: www.depinksterbloem.nl
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