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Nieuwsbrief van Jenaplanschool De Pontonnier in Hoorn
NIEUWS VAN DE DIRECTIE

FORMATIE

Beste ouder/verzorger,
Hierbij de groepsverdeling voor volgend schooljaar:
Groep 1/2 Martine van Leyden en Josiene Boomsma en LIO-stagiaire Maud Gomes
Groep 3 Joke Gaarthuis en Louise van Maaswaal
Groep 4/5 vacature en Yanouk Goossen
Groep 5/6 Ellen Schulze en Linda Bakker
Groep 7/8 Matthis van Rossen.
Tanja van der Velden ondersteunt het eerste half jaar in de middenbouw. Het tweede halfjaar kan zij
samen met Maud Gomes een tweede kleutergroep vormen.
Miranda Pipping is in groep 7/8 4 dagen onderwijsassistent.
Zoals u ziet is er in groep 4/5 nog een vacature van 2 dagen. We doen ons uiterste best deze zo snel
mogelijk te vervullen en zullen u informeren als dat is gelukt.
REMINDER SCHOOLREIS

Morgen Artis! Uw kind kan al vanaf 8.10 uur de school in, want om 8.30 uur vertrekken de bussen.
We starten in de klas en de kinderen gaan met de leerkrachten naar de bussen. We hebben één bus
voor groep 1, 2 en 3. In de andere bus zitten de groepen 4 t/m 8, uiteraard met leerkrachten en
ouders/verzorgers. Er rijden een paar auto’s mee met de overige ouders/verzorgers. Alle kinderen
krijgen een polsbandje om met het telefoonnummer van twee moeders die ‘los’ lopen in Artis, zij zijn
er voor noodgevallen en EHBO.
Voor de volledigheid:
-wat neemt uw kind mee: eigen rugzakje met daarin drinken, tussendoortje, lunchpakket, afsluitbaar
flesje/beker (om extra drinken in te krijgen gedurende de dag), eventueel zonnebrand of petje.
-wat laat uw kind thuis: mobiel, snoep, geld, waardevolle spullen.
-wat krijgt uw kind: armbandje met telefoonnummers, extra drinken, zakje Haribo beertjes, ijsje.
-Tip: zet de naam van uw kind op zijn/haar spullen.
-Nood? Bel de school 0229-274709 / 06-20023855 / 06-27003560.
-Terugkomst: verwachting is 15.45-16.00 uur. Via Kwieb geven we het door als er iets verandert.
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VAKANTIEPLANNING 2022-2023

Ook de vakantieplanning is nu rond:
Week
40
42
47
51
52, 1
9
7
13
14, 15
17, 18
20
22
25
29
30 t/m 35

Datum
Vrijdag 7 oktober 2022
Maandag 17 t/m vrijdag 21 oktober 2022
Maandag 21 november 2022
Vrijdag 23 december 2022
Maandag 26 december 2022 t/m vrijdag 6 januari 2023
Maandag 27 februari t/m vrijdag 3 maart 2023
Dinsdag 14 februari 2023
Woensdag 29 maart
Vrijdag 7 t/m maandag 10 april 2023
Maandag 24 april t/m vrijdag 5 mei 2023
Donderdag 18 en vrijdag 19 mei 2023
Maandag 29 mei 2023
Donderdag 22 juni 2023
Vrijdag 21 juli 2023
Maandag 24 juli t/m vrijdag 1 september 2023

Vakantie / feestdag / vrije dag
Studiedag
Herfstvakantie
Studiedag
School uit om 12.30 uur
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Studiedag
Studiedag
Goede Vrijdag en Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Tweede Pinksterdag
Studiedag
Extra vrije dag
Zomervakantie

OP HET SCHOOLPLEIN

We willen u er op wijzen dat de leerkrachten na schooltijd of op afspraak beschikbaar zijn voor vragen
of onduidelijkheden. Mocht u vragen hebben stelt u ze gerust, dat voorkomt ruis. Dat is fijn voor ons
en u!

ALGEMEEN NIEUWS
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
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BERICHT VAN STICHTING NETWERK
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