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BERICHTEN 17                                               7 juni 2019 

Kalender: 
 

 
 
 

Nieuws van de directie: 
Vanmorgen kwamen alle onderbouwkinderen in het wit gekleed op school want vandaag 
vieren zij het Pinksterblommenfeest. Dit feest is ontstaan vanuit een oude Noord-Hollandse 
traditie. In vroeger tijden werd de Pinksterbruid of Meikoningin in een optocht rondgeleid als 
symbool van de herleefde groeikracht en vruchtbaarheid. De meikoningin droeg een witte jurk 
en een bloemenkrans op het hoofd. Tijdens de rondgang werd er gezongen en men haalde 
giften op bij het publiek. Onze kinderen, ook allen in het wit gekleed en met een bloemenkrans 
op het hoofd, maken tijdens het Pinksterblommenfeest 
een wandeling door het dorp en zingen daarbij pinkster-
blommen- en lenteliedjes. Ik vind het elk jaar weer een 
prachtig en ontroerend gezicht, die lieve in het wit 
geklede kindjes, in een optocht door het dorp. Het trekt 
ook altijd veel bekijks!  

Maandag 10 Dinsdag 11 Woensdag 12 Donderdag 13 Vrijdag 14 
Pinksteren 
Kinderen vrij 

Margedag 
Kinderen vrij 

Margedag 
Kinderen vrij 

  

Maandag 17 Dinsdag 18 Woensdag 19 Donderdag 20  Vrijdag 21 
Creatieve 
techniekweek 
Rapport mee gr. 5 

Creatieve 
techniekweek 
 
 

Creatieve 
techniekweek 
Workshop MB 
Eindgesprek gr. 5 
 

Creatieve 
techniekweek 
 

Creatieve 
techniekweek 
Open podium 

Maandag 24 Dinsdag 25 Woensdag 26 Donderdag 27 Vrijdag 28 
Rapport mee gr. 7  

 
 
 
 
Avond4daagse 

Bekendmaking 
Groepsindeling 
2019-2020 
Gesprek groep 7 
(entree + rapport) 
Avond4daagse  

Schoolreis groep 2 
en 5 
Groep 0,1,3 en 4 
vrij 
 
Avond4daagse 

Schoolreis groep 2 
en 5 
Groep 0,1,3 en 4 
vrij 
Berichten 18 
Avond4daagse 
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Concept vakantierooster 
Ik had gehoopt u vandaag het definitieve vakantie- en studiedagenrooster voor 2019-2020 te 
kunnen geven. Dit lukt echter niet, want de puzzel is helaas nog niet rond. Het concept 
vakantierooster krijgt u nu wel. Let goed op want de meivakantie, ziet er komend schooljaar 
anders uit dan gebruikelijk. Dit heeft te maken met de examens in het voortgezet onderwijs die 
op 7 mei 2020 beginnen. De meivakantie begint daardoor op een donderdag en eindigt op een 
dinsdag. 
 

Herfstvakantie ma 21-10-2019 t/m vr 25-10-2019 

Kerstvakantie ma 23-12-2019 t/m vr 03-01-2020 

Voorjaarsvakantie ma 17-02-2020 t/m vr 21-02-2020 

Goede Vrijdag + 2e Paasdag vr 10-04-2020 + ma 13-04-2020 

Meivakantie (incl.Koningsdag en bevrijdingsdag) do 23-04-2020 t/m di 05-05-2020 

Hemelvaartsweekend do 21-05-2020 + vrij 22-05-2020 

2e Pinksterdag ma 01-06-2020 

Zomervakantie ma 06-07-2020 t/m vr 14-08-2020 
 

Personeel 
Deze week heeft Britta, onze Amerikaanse studente, afscheid genomen van de kinderen en van 
ons. Na een stage van tien maanden op de Montessorischool Landsmeer was het tijd om weer 
verder te gaan. Wij wensen Britta natuurlijk heel veel succes bij haar verdere loopbaan in het 
onderwijs.  
Toen wij wisten dat het mogelijk was om wederom een Fulbright student te kunnen aantrek-
ken, hebben we dat direct laten weten aan de uitwisselingsorganisatie. Inmiddels hebben we 
contact met Kate. Zij komt in augustus naar Nederland en zal net als Britta tien maanden bij 
ons op school stage lopen. In het nieuwe schooljaar zal zij zich zeker in één van de eerste 
Berichten aan u voorstellen. 
 

Ouderbijdrage 
Uit voorgaande jaren, vanaf 2014, is een deel van de ouderbijdrage ten laste van exploitatie 
van de scholen geboekt, hetgeen bij de post ‘ouderbijdragen’ had moeten staan. Hierdoor zijn 
er in de jaren bij meerdere Espritscholen tegoeden ontstaan bij de ouderbijdragen.  
Het overgebleven tegoed op de balans wordt in samenspraak met de Medezeggenschapsraden 
van de scholen nader bestemd voor leerling doeleinden.  
 

Zowel de Medezeggenschapsraden als de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad zijn 
vanzelfsprekend direct op de hoogte gebracht van de verkeerde boekingen met betrekking tot 
de ouderbijdrage. Zij hebben dit als bespreekpunt op hun agenda gezet. Er is vanuit het 
bestuur van Espritscholen beloofd dat de financiële zaken voortaan beter op orde zijn en dat er 
meer tussentijdse rapportages zullen komen.  
 

Voor dit moment zijn we natuurlijk heel blij met deze financiële meevaller waardoor er nu 
ruimte is gekomen om een aantal zaken op te pakken. Vanuit zowel de leerlingen- als de  
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oudertevredenheidspeiling kwam ons schoolplein naar voren als verbeterpunt. Ook het team  
wil al jaren graag een aantrekkelijker schoolplein voor de kinderen. Daarnaast zijn we al een 
paar jaar bezig om goed Engels onderwijs neer te zetten. Het afgelopen jaar hebben we 
daarom onder andere een Amerikaanse student via de organisatie Fulbright gehad. Dit gaf een 
goede impuls aan ons Engels onderwijs en zowel de kinderen als de leerkrachten hebben haar 
aanwezigheid als zeer prettig ervaren. In samenspraak met de medezeggenschapsraad is er 
besloten om de tegoeden die er bij de post ouderbijdragen zijn ontstaan aan te wenden om 
ons schoolplein om te knappen en om de komende twee schooljaren een Fulbright student aan 
te trekken.  
 

In de vorige Berichten liet ik u al weten dat de tuinwerkgroep keihard aan het werk is om ons 
schoolplein mooier, groener en aantrekkelijker te maken. Zij doen heel veel zelf, maar een 
aantal grote zaken, die door de financiële meevaller nu mogelijk zijn, zullen uitbesteed worden. 
Zo zal onder andere het voetbalveld aangepakt worden, komt er belijning bij het basketbalveld 
en zijn ze aan het onderzoeken of het mogelijk is kleine klimtoestellen te plaatsen.  
Verderop in deze berichten vindt u nog een bericht van de tuingroep. 
 

Schoolvoetbaltoernooi  
Bij het afgelopen schoolvoetbaltoernooi zijn de meisjes van groep 5/6 van onze school 
kampioen geworden van Landsmeer! Het team, bestaande uit Tara, Sanne, Yinthe, Pippa, Mira, 
Anna, Sophie en Sanne, mocht in april vervolgens meedoen aan de regiofinale met alle lokale 
kampioenen die werd gehouden op de voetbalclub van Oostzaan. Ook daar zijn ze eerste 
geworden, wat voor een tweede grote beker zorgde! Alle regiowinnaars in Nederland stromen 
daarna door naar de districtfinale waarvan er zes in Nederland zijn. Dit vond voor ons district 
en team afgelopen week plaats in Heerhugo-waard. De 6 winnaars van de districtfinales 
strijden daarna voor de titel van landskam-pioen schoolvoetbal 2019.  
Ons team moest vijf wedstrijden spelen en dit hebben ze heel knap en met veel inzet en 
enthousiasme gedaan! Helaas zaten er dit keer ook sterkere tegenstanders tussen en hebben 
we de landelijke finale niet bereikt.  
Maar we zijn natuurlijk enorm trots op hoe ver onze Montessori meisjes gekomen zijn!       (door 

Nienke Bakker, moeder van Sophie) 
 

Nieuws uit de Onderbouw: 
Poppenkastvoorstelling over emoties 
Op dinsdag 28 mei kregen de kleuters van juf 
Marloes een poppenkastvoorstelling genaamd 
'Ik voel zoveel!'. Deze werd gegeven door 
Miriam Klamer (moeder van Wouter, Sterre en 
Eline). Zij is lerarenopleider op de pabo en is 
bijna afgestudeerd holistisch gezins- en 
kindertherapeut. 
De kinderen maakten kennis met Zita  
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Zeemeermin, Duncan het Draakje, Wally Walvis, Mia Muis en Kaatje Kat. De voorstelling ging 
over gevoelens en hoe lastig het soms is om met al deze gevoelens om te gaan. Het draakje 
had last van boosheid, de walvis van verdriet, het muisje was erg bang en de kat was een echte 
kattekop die hield van plagen.  
Het is goed voor kleuters om een emotiewoordenschat op te bouwen, zodat ze hun emoties 
leren te benoemen. Hoe voel ik me nu eigenlijk? En hoe voelt de ander zich? De basisemoties 
zijn: blij, boos, bang en verdrietig. Gaandeweg komen hier vele nuances bij. 
Daarnaast moeten kleuters leren hoe ze hun emoties kunnen reguleren. Deze 
theatervoorstelling sloot dan ook aan bij de eerste twee doelen van sociaal emotioneel leren:  
zelfbesef en zelfregulatie.  
De kinderen kregen ook de gelegenheid om over hun eigen gevoelens te vertellen en gaven 
tips aan de dieren hoe je weer 'tot jezelf' kunt komen. Samen deden we een fijne 
regenboogmeditatie om weer tot rust te komen. Aan Mia de muis leerden we helpende 
gedachten, zoals 'Ik kan het', 'Ik durf het' en 'Ik doe het gewoon!'.  
Na afloop mochten de kinderen regenboogjes maken en het verhaal naspelen in de 
poppenkast. 
Miriam Klamer 
 

Middenbouw: 
Laatste Oproep Workshops! 
Tot op heden hebben wij helaas maar 2 aanmeldingen gekregen van ouders voor de 
workshops. Dit is een laatste oproep. Mochten er onvoldoende aanmeldingen zijn, dan laten 
wij de workshops niet door gaan. De workshops vinden plaats op 19 juni van 8.45 uur to 9.45 
uur. 
 
Dierenbak 
In de middenbouw is groep 5 weer begonnen aan de dierenbak.  
Onder begeleiding van Linda maken alle vijfde groepers een werkstuk over een zelf gekozen 
dier. De kinderen gaan aan de hand van vragen aan de slag en leren de beginselen van een 
werkstuk. De kinderen genieten hier erg van en de werkstukjes zien er al mooi uit. 
 

Bericht van de tuingroep: 
Hallo allemaal, 
Het is jullie vast opgevallen dat het schoolplein een ware metamorfose 
heeft ondergaan! Wat een werk is er verzet met een kleine groep en er 
staat ons nog werk te wachten. We willen het voetbalveld nog 
aanpakken en een waterpunt laten plaatsen op het plein. Genoeg te 
doen kortom! 
 

Het was een fikse klus voor Sarah, Roos, Vanessa, Saskia, Daphne en 
Me(y)lek. Gelukkig scheen de zon volop en hadden we hulp van de  
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middenbouw en de kleuters. Het werd een drukke dag vol gezellig 

heid, planten, compost en heeeeel veeeel zand! Wel 5 bigbags vol!  
 
In de avond is Bart met zijn sidekick in de weer geweest om 
zand te kruien. De vele m3 aan zand aan tuinaarde 
moesten uit de bigbags en dat gaat natuurlijk niet zo maar. 
Kinderen zijn soms heel nuttig ;-) 
De schooltuin vergt natuurlijk onderhoud en dat kunnen 
we niet alleen. De leerlingen helpen graag mee, maar dat is 
niet altijd haalbaar.   

 
We zijn dan ook op zoek naar ouders die ons 
structureel (of incidenteel) willen meehelpen in de 
tuin. Onkruid wieden, een bankje timmeren, water 
geven, er is altijd wel iets te doen. 
Het zou fijn zijn als handige en/of sterke vaders zich 
aanmelden voor de zwaardere knutselprojecten in de 
tuin. Natuurlijk zijn ook moeders broodnodig voor 
onze tuinklussen, dus meld je vooral aan! 
 

Voor meer informatie kun je me 
mailen melek@gazendam.com. We kunnen alle hulp 
goed gebruiken, dus schroom niet. Groene vingers zijn 
geen must, enthousiasme des te meer!  

 

Groene groetjes namens het tuinteam, 
Me(y)lek (moeder van Kardelen AOB en Orman uit COB)  

 

 
 

 
 
 

Met dank aan de ouders die het Pinksterblommenfeest hebben verzorgd :-) 
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Kopij voor berichten 18 voor 27 juni sturen naar de administratie: 
berichten@msl.espritscholen.nl  
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