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Beste ouders,

Na een heerlijke zomervakantie is ons team op 22 augustus gestart met de voorbereidingen

voor dit nieuwe schooljaar. Na een gezellig weerzien en alle vakantieverhalen ging iedereen met

veel zin aan de slag.

Het is in tijden van enorme tekorten van onderwijspersoneel een rijkdom en een bijzonderheid

om een compleet en professioneel team zoals dat van ons te kunnen vormen. Toch is en blijft

de continuïteit ook bij ons kwetsbaar wanneer een collega uitvalt. Het lerarentekort loopt

steeds verder op en externe invallers zijn niet te vinden. Binnen onze stichting Staij zijn er dit

schooljaar 25 fulltime banen minder ingevuld dan vorig schooljaar. Een grote zorg. Het kan dan

ook voorkomen dat ook op De Pinksterbloem een klas naar huis wordt gestuurd omdat er geen

bezetting is bij ziekte of uitval. We doen er alles aan om in het team goed voor elkaar te zorgen,

werkbalans te houden, duidelijke keuzes te maken en plezier te hebben en te houden in ons

werk.

In de opstartweek werden de klassen ingericht, bestellingen verwerkt, het lesmateriaal en

lesaanbod én de administratie in orde gemaakt.

De bouwen kwamen bij elkaar om af te stemmen op inhoud en om plannen te maken. Om zo

de doorgaande lijn te waarborgen. Ambulante collega’s zorgden voor de administratie, de

communicatie, de afstemming met externen, de subsidies en de jaarplannen. Kortom een

geoliede machine met power en visie. Helemaal klaar om alle kinderen en u weer met open

armen te kunnen ontvangen.

Op maandag 29 augustus was het zover: de schooldeuren gingen open.

Blije gezichten van collega’s, kinderen en ouders. Benieuwd naar de ‘nieuwe’ klas en een nieuw

jaar.

De kinderen zijn nu drie weken op school. Wat opvalt is de rust bij de kinderen. Rust heerst in

de klassen en in de school. Kinderen werken geconcentreerd aan hun tafel, op een kleedje of

samen aan een tafel in de gang. Voor de jongsten in de groepen is starten best intensief en

vermoeiend. Er is in deze periode meer ruimte om te ontspannen en soms even extra buiten te

spelen.

In de klas worden Individuele lessen afgewisseld met groepslessen en met lessen voor de hele

klas. De muziek-, gym- en danslessen zorgen voor beweging, samenzijn en plezier. De lessen

Beeldende Vorming vinden buiten plaats en in het atelier. Dat geldt ook voor tuinlessen en de

Schooltuinen.

Deze nieuwsbrief is wat uitgebreider dan de vorige brieven. Dit heeft te maken met de start van

een nieuw schooljaar en omdat we proberen u zo goed mogelijk te informeren en mee te

nemen.

Namens het team,

Directie De Pinksterbloem



Belangrijke data & afspraken*
Maandag 19 september Open Laatjes MB

08.45-09.30 uur
Woensdag 21 september Open Laatjes OB

08.45-09.30 uur
Woensdag 21 september Gevonden voorwerpen in de gymzaal

08.30-13.00 uur
Woensdag 28 september Bezoek Artis OB

09.00-13.00 uur
Donderdag 29 september Open laatjes BB klas A,B,C,T

Vrijdag 30 september Open Laatjes BB klas S

Woensdag 5 oktober Feestelijke opening Kinderboekenweek
Woensdag 5 oktober OuderRaad vergadering

9.00-10.30
Woensdag 12 oktober Informatieochtend 2- en 3-jarigen

09.15-10.45 uur
Vrijdag 14 oktober Studiedag STAIJ

Alle kinderen vrij
Zaterdag 15 t/m zondag 23 oktober Herfstvakantie
Maandag 24 en dinsdag 25 oktober Studiedagen

Alle kinderen vrij

*Deze en andere belangrijke data zijn ook zichtbaar in de agenda van Parro

Inloop, halen en brengen
Het zorgt voor veel rust in de school als kinderen zelfstandig de school binnenkomen. Dit zorgt
van jongs af aan voor autonomie. We merken dat de kinderen en de leerkrachten hierdoor
sneller kunnen starten met de dag. Verder zien en merken we dat het goed is voor de
zelfstandigheid en het eigenaarschap van de kinderen.

Indien nodig kunt u meelopen tot de klas:
Maandag: ouders onder- en bovenbouw
Dinsdag en donderdag: ouders middenbouw.
Vrijdag: ouders onderbouw

Voor de ouders van groep 1 wordt een uitzondering gemaakt. Ouders kunnen de eerste twee
weken mee de school in. Hoe spannend is het om op school te starten als 4-jarige.
Zoals u weet gaan om 8:30 uur de schooldeuren open. Om 8.40 uur gaat de schoolbel en gaan
de schuifdeuren bij de klassen dicht. Vanaf dat moment vragen wij u de school en het plein te
verlaten, zodat wij om 8.45 uur kunnen starten met de lessen.

Open Laatjes-ochtenden
U bent van harte welkom op school tijdens de Open Laatjes-ochtenden. Op dat moment kunt u
meedraaien in de klas van uw kind. Een bijzonder moment! Kinderen staan ook op dat moment
centraal en geven lesjes aan u als ouder. Zij weten precies hoe alles werkt en gaat in de klas

- Maandag 19 september Middenbouw.
- Woensdag 21 september Onderbouw.
- Donderdag 29 september Bovenbouw klas A,B,C,T
- Vrijdag 30 september Bovenbouw klas S

Dit zal in alle gevallen van 8:45 tot 9:30 uur zijn.
Omdat we veel ouders verwachten en de ruimte beperkt is in de klas, is het helaas niet mogelijk
om jongere broertjes en zusjes mee te nemen.
Deze week ontvangt u per mail per bouw informatie over de organisatie van het schooljaar



De Gouden weken zijn begonnen!!!!
Door Soraya van der Sande
In deze eerste zeven weken van het schooljaar voor de herfstvakantie leren de kinderen elkaar
kennen: ze spelen samen, ze werken samen en samen vormen zij een groep. Een heel jaar
zullen ze samen doorbrengen. De leerkrachten doen daarom veel groepsactiviteiten in deze
periode, die ook wel in ‘goed Nederlands’ forming, norming en storming wordt genoemd. De
groepsactiviteiten, vooral spelletjes, zijn bedoeld om elkaar beter te leren kennen en een groep
te vormen met eigen dynamiek, waar iedereen bij hoort. Immers: onbekend maakt onbemind.
Het is dus belangrijk dat leerkrachten dit proces verder bestendigen door kanjerlessen (sociale
vaardigheidstraining) te geven in alle bouwen. Een fijn nieuwtje is dat we sinds dit jaar ook
intern de Rots en Water training kunnen geven. Deze week gaat de eerste les voor een groep
kinderen uit de bovenbouw van start.

Een tipje van de sluier: rots staat voor het leren aangeven van grenzen, voor het zelfstandig
beslissingen nemen, voor een eigen weg kunnen gaan. Water staat voor communicatie,
luisteren, samen naar oplossingen zoeken en de grenzen van anderen respecteren. Gaandeweg
het programma leren de leerlingen o.a. in sociale situaties weloverwogen beslissingen te
nemen en ontwikkelen zij meer en veelzijdigere gedragsalternatieven.
Binnen onze school wordt de training gegeven door Stef van Dijk en mijzelf. Zoals jullie merken
zijn we heel enthousiast over deze nieuwe methode en de mogelijkheden die deze zowel ons
als de leerlingen biedt.

Nieuws uit de Onderbouw

Door Liesbeth Bouma
Alle onderbouwklassen zijn enthousiast gestart. De eerste weken van het schooljaar noemen
we de gouden weken waarin we veel aandacht besteden aan activiteiten die de groepsvorming
en vriendschappen bevorderen.
Ook zijn we volop bezig met (het voorbereiden van) een nieuw KOO-thema. De grote noemer is
duurzaamheid. Via vakantie, mooie stranden en (onder)waterwereld  zullen we door wat flesjes
zwerfafval bij plastic soep uitkomen. De nadruk zal liggen op verwondering voor de mooie
natuur en prachtige oceanen en dat we zuinig moeten zijn op onze mooie planeet.
Bij ons bezoek aan Artis zullen we speciale aandacht hebben voor de waterdieren.
Hierbij twee foto’s van themahoeken geïnspireerd op de prentenboeken Woeste Willem en De
mooiste vis van de zee. Vol fantasie wordt hierin gespeeld.



Nieuws uit de Middenbouw

Door Mischa van der Zon
Heeft u thuis ook een derde groeper? Dan is de kans groot dat die 's avonds doodmoe is!
Doodmoe van alle indrukken, nieuwe gezichten, lesjes, schriften, afspraken die voor de rest van
de klas zo gewoon zijn (fluisteren, je stoel aanschuiven, schrijven met lusletters) maar voor hen
nog helemaal niet; het kan soms wat veel zijn. Maar de andere kant van deze medaille is
natuurlijk: wat leren ze veel! Engelse liedjes, rekenen tot en met, jawel, duizend, en zo nog heel
wat meer. Om moe maar ook gelukkig van te worden, hopen wij. 
Voor uw kersverse vierde groeper is er ook het één en ander veranderd. Weg is de dagelijkse
begeleiding aan de grote tafel, in plaats van deze heerlijke zekerheid wordt er opeens een
heleboel zelfstandigheid van uw kind verwacht, en alsof dat al niet genoeg verandering is,
worden er ook een boel nieuwe werkjes geïntroduceerd! Maar wat zullen ze trots zijn dat ze
niet meer de jongste zijn, en wat zullen ze groeien door hun nieuwe rol als hulpvaardige vierde
groepers. 
Voor onze vijfde groepers valt er zoals bijna altijd veel op zijn
plaats. Ze weten hoe alles reilt en zeilt en kunnen hun nieuwe
klasgenoten helpen, meestal lief en geduldig, soms een beetje
streng of kortaf, maar altijd vanuit een goed hart. De werkjes zijn
voor hen inmiddels bekend. Zij maken zich op voor een belangrijk
jaar, waarin de tafels zullen worden geautomatiseerd, de
spellingregels begrepen en toegepast zullen gaan worden,
hoofdlettergebruik en interpunctie zal worden geoefend en zo
nog wat meer, zodat deze kanjers aan het eind van het
schooljaar meer dan klaar zullen zijn voor hun grote stap naar de
bovenbouw. Maar tot die tijd genieten wij nog een jaar van hun
aanwezigheid, en hebben we profijt van hun hulp. En wat nooit
gaat vervelen in de middenbouw: werken op een kleedje!

Nieuws uit de Bovenbouw

Door Anne Niemeijer
De zesde groepers vonden het in het begin best spannend maar de meeste kinderen beginnen
al aardig hun draai te vinden in de bovenbouw. We doen in deze periode veel activiteiten
waardoor de kinderen elkaar beter leren kennen. Het is leuk om te zien hoe enthousiast en
leergierig de kinderen zijn. De komende weken vinden de kennismakingsgesprekken tussen de
ouders van groep zes en de leerkracht plaats. U ontvangt hiervoor een uitnodiging via Parro.

De kinderen uit groep zeven zijn alweer een aantal keer naar de schooltuinen geweest. Ze
hebben enorme courgettes en toverbonen geoogst. De bonen zijn zwart als je ze plukt, maar
worden groen als je ze kookt. Volgende week gaan de kinderen soep maken. Ze hebben ter
voorbereiding bouillon gemaakt van de groente uit hun eigen tuintje Dat wordt smullen!

De komende weken komt er elke vrijdagmiddag een andere leerkracht in de klas om een les te
geven over de Middeleeuwen. Dus de kinderen weten straks alles over kruistochten, het
feodale stelsel en de pest. De kinderen geven aan het einde van deze lessencyclus een
presentatie in de klas. U komt toch ook?

Beeldende vorming
Door Liesbeth Vos
Tekenen aan de Amstel

De eerste beeldende lessen (bevo) starten we altijd met het bekijken en bewonderen van de

natuur om ons heen. Na les in het bevo lokaal over botanisch tekenen, zijn we naar de overkant

van de school gegaan, naar de tuintjes aan de Amstel. De kinderen hebben zelf een plant

uitgekozen die zij wilden tekenen door eerst heel goed te kijken hoe zo'n plant er uitziet. En dat

konden ze goed! Zelfs kleuters werkten aandachtig aan het verbeelden van een plant of bloem.

We bespraken met elkaar het werk per klas en de reacties waren heel positief. Het ene kind kan



de bladnerven zo mooi tekenen en een ander heeft de vorm van de plant zo goed geschetst.

Iedereen werd in het zonnetje gezet. Zowel onderbouw- middenbouw als

bovenbouwleerlingen hebben met plezier en concentratie buiten gewerkt. De start van dit

schooljaar voelt als een klein feestje!

Leerlingenraad
Door Soraya van der Sande
Ook de leerlingenraad zal deze maand weer bijeen komen om een aantal belangrijke
onderwerpen te bespreken. Zo zijn we in overleg met de gemeente over kunstgras op ons
voetbalveld. Zal het er komen, of blijkt dat niet te mogen op openbare grond? Ook de oorlog in
de Oekraïne kan ter sprake komen: wat kunnen we doen, en wat willen we doen? Ik verheug
mij op het weerzien met de raad binnenkort.

Ouderraad zoekt enthousiaste ouders!
Door Jasper van der Kemp
De ouderraad (OR) ondersteunt de vele activiteiten op en rondom school (zoals de Sinterklaas
en Kerstactiviteiten) en speelt daarmee een verbindende rol tussen ouders en de school en
draagt bij aan de fijne sfeer op De Pinksterbloem. Momenteel bestaat de ouderraad uit vier
ouders en twee medewerkers van De Pinksterbloem. De OR komt gemiddeld één keer per
maand bijeen op school voor overleg over de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage en de
activiteiten. De vrijwillige ouderbijdrage is bedoeld voor activiteiten die niet tot het gewone
lesprogramma behoren en dus niet betaald worden door het Ministerie van Onderwijs;
bijvoorbeeld excursies, de sportdagen en aanvullend onderwijsmateriaal.



De OR is op zoek naar ouders die een actieve rol willen spelen in de OR en dus op school. Voor
informatie of vragen (of je direct aanmelden): Mail naar or@depinksterbloem.nl
De eerstvolgende vergadering zal plaatsvinden op woensdag 5 oktober om 09.00 uur. Daar mag
je ook aanschuiven om eens te komen kijken of het wat voor je is.
Wees welkom en tot ziens op De Pinksterbloem.

MR
Door Chris Zegers, voorzitter MR De Pinksterbloem
Goedendag ouders en betrokkenen!
Graag breng ik de medezeggenschapsraad (MR) nog even onder de aandacht aan het begin van
dit nieuwe schooljaar.
De MR is samengesteld uit vijf gekozen personeelsleden van de Pinksterbloem en vijf gekozen
ouders, de zogenaamde oudergeleding. Alle voorgenomen beslissingen aangaande nieuw
beleid  worden aan de MR ter advisering voorgelegd. Daarnaast bespreken we actuele schoolse
aangelegenheden tijdens de vergaderingen, die om de 6 weken plaatsvinden. Het is onze
bedoeling om leerkrachten en ouders mee te laten denken en beslissen over zaken die de
school aangaan, dus schroom niet en voel je vrij om één van ons aan te spreken op het
schoolplein met vragen of ideeën. Graag zelfs!
Voor het aankomende schooljaar zijn we op zoek naar één ouder die zich verkiesbaar wil
stellen  voor de MR. Mocht je interesse hebben, stuur dan een mail naar
geerthes@depinksterbloem.nl
We kijken uit naar een fijn schooljaar!

Tuinhulpouders gezocht
Door Jitske Hallema
Afgelopen twee jaar moest het tuinonderwijs door corona zonder tuinouders doen, maar nu
kan het weer en er is veel te doen!
Vindt u het leuk om de school te ondersteunen en met de
kinderen in kleine groepjes mee op ontdekking te gaan bij de
natuurlesjes in de binnentuin of op het speelplein? Het gaat
dan om bijvoorbeeld bodembeestjes speurtocht, spinnenjacht,
bijentelling, knoppen, bloemen, zaden, buitenlessen Kosmisch
onderwijs.

mailto:or@depinksterbloem.nl


Of helpt u liever mee met tuinonderhoud of een stevige tuinklus, zoals snoeien, vijver
schoonmaken, moerasbak verplaatsen, helpen vlechten van jagers- en verzamelaarshutje en
herplanten op het schoolplein.
U kunt zich voor alles aanmelden bij Eric op school of bij Jitske, (06) 10 86 23 80. U kunt ook een
mail sturen (administratie@depinksterbloem.nl) met daarin waar uw voorkeur naar uitgaat en
in welke klas uw kind zit.
Binnenkort komt de natuurles- en tuinkalender op het info bord te hangen.

Overblijf Broodje Pinksterbloem
Door Celine Noordegraaf, overblijfcoördinator Broodje Pinksterbloem
We zijn blij dat we het nieuwe overblijfjaar konden beginnen met een voltallig team
overblijfkrachten: ons streven is twee per klas. De ervaring leert dat dat nodig is. Veel duo's
werken al jaren samen in dezelfde klas. Op de deur van de klas hangt een foto met naamkaart
van het duo dat in de klas van uw kind staat.  
In de zomervakantie zijn alle kinderen binnen MijnTSO (ons digitale overblijfsysteem) in hun
nieuwe klas gezet. Tip: log in in uw account en controleer de gegevens ook zelf. Klopt de klas en
het aantal overblijfdagen? Kloppen de telefoonnummers nog zodat we u kunnen bereiken in
geval van nood? Wijzigingen voert u zelf door, de coördinator kan dat niet doen. Tip 2: installeer
de snelkoppeling/app voor het afmelden en aanmelden voor de overblijf. De instructie hiervoor
staat onder het menu Documenten (in het account). Een vergeten wachtwoord kunt u zelf
opnieuw instellen; een vergeten inlognaam kunt u opvragen bij de coördinator. Maak alstublieft
geen tweede account aan. In het bestaande account kunt ook een zusje of broertje toevoegen.
Wat de financiën betreft: binnenkort ontvangt u een mail van het bestuur met de keuze voor
een jaarbetaling ineens of flexibele afname. 
Tot slot nog een leuk vooruitzicht. Het is helaas vorig jaar niet gelukt om alle workshops te
geven, maar daar gaan we nu zo snel mogelijk mee beginnen. U krijgt van tevoren bericht
wanneer de workshop van uw kind begint.  

Trakteren op school

Wat een bijzondere dag als uw kind jarig is! Een feestelijke dag thuis én op school. Uw kind
wordt die dag in de klas toegezongen. Daarna mag uw kind met een klasgenootje de school
door en langs andere meesters en juffen in de bouw gaan en een traktatie uitdelen. De jarige
mag dan een klein cadeautje uitkiezen.
In de klassen besteden we tijdens onze lessen aandacht aan gezond gedrag. Dit zorgt voor
bewustwording door informatie, gesprekken en voorbeeldgedrag. We hebben op school
daarom de afspraak dat kinderen water drinken en gezonde voeding meebrengen.
Wij verzoeken u om aan te sluiten bij dit beleid en gezonde traktaties (suiker-, caloriearm) in
kleine porties mee te geven. Bijvoorbeeld fruit of groente in een leuk jasje, gedroogd
fruit/rozijntjes, volkoren soepstengels, naturel popcorn. Best even zoeken, er is echter genoeg
keuze. Snoep wordt niet toegestaan en gaat weer mee naar huis.

Gevonden voorwerpen 
Op woensdag 21 september van 08.30 tot 13.00 uur worden in de gymzaal de gevonden
voorwerpen uitgestald. Daarna gaat alles naar het goede doel! 

Corona
Onlangs waren er toch een paar corona-besmettingen onder de leerlingen. Mocht uw kind
corona hebben, dan blijven de volgende (overheids-) regels van kracht:
- de leerling blijft 5 dagen thuis vanaf het moment dat de klachten (koorts, hoesten, keelpijn,
benauwdheid, neusverkouden) zijn ontstaan en de test positief is
- dit geldt ook na een positieve test zónder klachten.
- na 5 dagen thuis én 24 uur klachtenvrij weer naar school
- als de klachten na 5 dagen aanhouden, blijft het kind thuis totdat de klachten zijn verdwenen.
Ouders wordt in dit geval geadviseerd de huisarts te informeren i.v.m. duur van de
besmettelijkheid.


