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Nieuwsbrief van Jenaplanschool De Pontonnier in Hoorn
NIEUWS VAN DE DIRECTIE

FACULTATIEVE GESPREKKEN

Volgende week zijn er facultatieve gesprekken naar aanleiding van de
rapporten. Dat betekent dat als de leerkracht u nog even wil spreken
over uw kind hij/zij u zal uitnodigen voor een 10-minutengesprek. Het
kan ook zijn dat u zelf graag even wil praten met de leerkracht. Dan kunt
u hem/haar een Topic sturen via Kwieb en spreken jullie een tijd af.
Vanaf groep 5 zijn de kinderen aanwezig bij het gesprek.
BIEBBOEKEN

Donderdag 30 juni moeten alle biebboeken worden ingeleverd bij de bibliotheek. Wilt
u uw kind zijn/haar biebboek mee naar school laten nemen? Volgend jaar gaan alle
groepen weer regelmatig naar de bieb voor nieuw leesvoer.
ALGEMEEN NIEUWS
ZELFTESTEN CORONA

Nu de coronacijfers oplopen, zal er ook meer getest moeten worden. Op school hebben we dozen vol
zelftesten. Als het nodig is, kan uw kind twee testen meenemen naar huis. Dat kan uw kind (of u) aan
de leerkracht of aan Marieke vragen. Wilt u uw kind bij verkoudheidsklachten testen? Dank u wel!
Mocht het verder nodig zijn om bepaalde zaken aan te scherpen, dan laten wij dit weten.
SCHOOLREIS VRIJDAG 1 JULI: ARTIS

Op vrijdag 1 juli vertrekken we rond 8.45 uur met twee bussen en een aantal auto’s (voor
begeleiders) naar Artis. Zorg ervoor dat uw kind op tijd op school is, we hebben het liefste dat alle
kinderen om 8.20 uur al op het plein staan en meteen naar hun klas kunnen. Na een korte instructie,
armbandjes om en pitstop, zullen ze met hun leerkracht naar de bussen gaan. U kunt uw kind
uitzwaaien.
Het is de bedoeling dat iedereen een eigen rugzakje meeneemt met daarin een lunchpakket, drinken
en een tussendoortje. Mocht u uw kind een pakje drinken meegeven dan graag ook een beker met
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deksel die afgesloten kan worden of een hervulbaar flesje, hieruit
kunnen de kinderen die dag limonade of water drinken die ze van ons
krijgen. De kinderen moeten zelf hun eigen spullen dragen. Voor de
kleuters is er een tasje met verschoningen mee. De schoolreiscommissie
verzorgt overdag limonade/water, een zakje Haribo-snoepjes en een
ijsje. Geef uw kind géén geld, telefoon of waardevolle spullen mee. Het is
handig om de naam van uw kind(eren) op hun eigendommen te zetten.
De kinderen krijgen een armbandje om met daarop de telefoonnummers van twee ouders
(waaronder een EHBO’er) die vrij rondlopen in het park. Zij zijn beschikbaar als extra ondersteuning in
de dierentuin, mocht er iets aan de hand zijn of een kind is bijvoorbeeld zijn/haar groepje
kwijtgeraakt.
Mocht u thuis vanwege een noodgeval iemand van school willen bereiken dan kunt u bellen met:
06-20023855 of 06-27003560.
De verwachte aankomsttijd op school is tussen 15.45 uur en 16.00 uur, dit kan uiteraard iets eerder
zijn, maar met het verkeer ook iets later. Mochten de tijden erg anders worden dan laten wij u dit
uiteraard via Kwieb weten.
Denkt u eraan uw kind 's ochtends in te smeren met zonnebrand?
We hebben er weer zin in!
Vriendelijke groet, de schoolreiscommissie
MAD SCIENCE

Mad Science komt weer op De Pontonnier met te gekke nieuwe lessen! Na
een knallende aftrap met een spectaculaire, nieuwe science show op vrijdag
2 september 2022, kunnen leerlingen van groep 3 t/m 8 zich inschrijven
voor de naschoolse wetenschap- en techniekcursus.
De cursus bestaat uit volledig nieuwe lessen, waardoor deelname ook
geschikt is voor kinderen die al eerder hebben meegedaan.
De cursus is op vrijdag om 14:30, vanaf 16-9-2022. De lessen duren een uur.
De kinderen worden zes weken lang meegenomen in de wondere wereld van
experimenten, proefjes en demonstraties. In elke les staat een nieuw thema centraal en
worden de wetenschap en techniek die daarachter zitten uitgelegd. Uiteraard gaat ook
iedereen zelf aan de slag als een echte wetenschapper!
Na afloop van de show wordt de cursusinformatie aan de kinderen meegegeven.
Minimaal 15 en maximaal 24 kinderen per cursusgroep. Bij minder inschrijvingen gaat
de cursus niet door. Bij voldoende inschrijvingen (30+) kan er een tweede groep van
start. Inschrijven kan t/m 8-9-2022. Schrijf alvast in op nederland.madscience.org
REMINDER: VRAAG VAN DE OUDERVERENIGING

Na 8 jaar in de oudervereniging gezeten te hebben, waarvan 4 jaar als secretaris, is het nu tijd om het
stokje over te dragen. Notuleren, agenda opstellen en alles verzenden is het voornamelijk, dus niet
heel veel werk. Je doet dit rondom de vergaderingen van de OV. 1x per 4 tot 6 weken.
Natuurlijk maak je dan ook deel uit van het team dat voor de vrolijke aanvullingen zorgt voor de
kinderen. Sint, Kerst, paas, zomerfeest en schoolreis zijn daar maar voorbeelden van.
Dus wie komt er gezellig bij en neemt misschien ook nog de pen van mij over?
Aanmelden kan via ov.pontonnier@stichtingpenta.nl
Alvast bedankt en veel plezier, groetjes van Natasja (moeder van Jona)
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