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Nieuwsbrief van Jenaplanschool De Pontonnier in Hoorn
NIEUWS VAN DE DIRECTIE

Beste ouder/verzorger,
Het schooljaar gaat bijna van start! We hopen dat u, net als wij, een heerlijke zomervakantie heeft
gehad. Het team is deze week al druk bezig geweest met de voorbereidingen en het inrichten van de
ruimtes. Wij hebben er weer zin in! Tot maandag!
FORMATIE

Zoals u weet hebben we nog (enkele) openstaande vacatures. In groep 4/5 naast Yanouk is er voor
twee dagen een vacature en we kunnen nog iemand gebruiken voor de vaste inval bij ziekte van een
collega. Helaas is het vooralsnog niet gelukt deze vacatures op te vullen. U zult ongetwijfeld gehoord
hebben van de enorme krapte op de huidige arbeidsmarkt. Toch werken we er hard aan om zo snel
mogelijk een duurzame passende oplossing te vinden. We hebben voorlopig juf Tanja gevraagd in
groep 4/5 op maandag en dinsdag te komen werken.
Helaas is juf Ellen ziek geworden in de vakantie, waardoor zij niet kan starten volgende week. We
hebben nog geen zicht op hoe lang het gaat duren. Dat betekent dat in groep 5/6 naast juf Linda ook
nog iemand nodig is. Hier zal juf Tanja in elk geval volgende week de inval verzorgen. Zij is bereid dit
te doen zo lang als nodig is. We zijn heel blij dat Tanja de open plekken in het rooster wil opvullen.
Uiteraard snappen we ook dat dit geen fijne start is voor de kinderen en u. Het liefst hadden we
natuurlijk gezien dat elke groep meteen een vaste juf of meester had. Helaas is het niet anders en
werken we aan een duurzame oplossing. We hopen op uw begrip.
Zo zien de werkdagen van het team er voor nu uit:
GROEP
MAANDAG
DINSDAG
WOENSDAG
1-2
3
4-5
5-6
7-8
oa
Schoolleider
IB
Gym
Admin
Conciërge

Josiene
Joke
Tanja
Linda
Matthis
Miranda
Mirjam

Josiene
Joke
Tanja
Linda
Matthis
Miranda
Monique
Mirjam
Rowan

Marieke

Josiene
Joke/Louise
Yanouk
Tanja
Matthis
Miranda

Marieke

DONDERDAG

VRIJDAG

Martine
Louise
Yanouk
Tanja
Matthis
Miranda
Monique
Mirjam
Rowan
Marieke (middag)

Martine
Louise
Yanouk
Tanja
Matthis

Patrick
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ALGEMEEN NIEUWS
OUDERS/VERZORGERS IN DE SCHOOL EN OP TIJD KOMEN

Omdat we u gemist hebben in de school de afgelopen twee jaar, bent u af en toe welkom om 's
morgens uw kind in de school te brengen. U kunt elke week één ochtend kiezen om uw kind tot in de
school te brengen. Dit kan tot aan de deur van de klas. Om 8.30 uur starten de lessen ook echt, uw
kind moet dan ín de klas zitten. Graag alert zijn op het op tijd op school komen. De deuren gaan om
8.20 uur open.
Dit zijn de schooltijden:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

08.30 – 14.15 uur
08.30 – 14.15 uur
08.30 – 12.30 uur
08.30 – 14.15 uur
08.30 – 14.15 uur

WIE ZIT WAAR?

We hebben dit jaar een iets andere indeling wat betreft de lokalen. Groep 3 zit nu naast groep 8 en
groep 4-5 en 5-6 zitten naast elkaar:

In de loop van het jaar zal er waarschijnlijk een tweede kleutergroep starten.
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GYM

Groep 1-2 heeft gym van de eigen leerkracht in de speelzaal in school, de overige groepen in de
Huesmolen van meester Rowan. Groep 7-8 start 's ochtends meteen bij de gymzaal; de kinderen gaan
dus niet eerst naar school. De deuren gaan om 8.20 uur open.
Zorgt u ervoor dat uw kind gymspullen mee heeft? De kleuters laten hun gymschoenen (graag met
klittenband en de naam van uw kind in de schoenen) op school en gymmen in hun ondergoed.
Handig als uw kind een hemdje aan heeft op de dinsdagen en donderdagen.
Voor groep 3 t/m 8 geldt dat zij gymkleren en gymschoenen (niet met zwarte zolen) in een gymtas
meenemen. De kinderen van groep 7-8 kunnen ook deodorant meenemen. Er wordt niet gedoucht na
de gym, maar even opfrissen kan wel.
Gymrooster:
Groep

Dinsdag

Donderdag

7-8
5-6
4-5
3

08:30-09:15
09:15-10:00
10:00-10:45
10:45-11:30

08:30-09:15
09:15-10:00
10:00-10:45
10:45-11:30

EN VERDER

●

●
●
●
●
●
●
●

Contact met de leerkracht gaat via het ouderportaal Kwieb. U krijgt hier berichten, zoals ook
de Ponto. Leest u deze alstublieft, hier staan de laatste nieuwtjes in. U kunt de leerkracht via
Kwieb een bericht sturen (Topic) en bijvoorbeeld uw kind ziekmelden via een Absentie.
Passen de gymkleren en gymschoenen nog? Heeft uw kind een tas, broodtrommel en beker?
Zet u de naam van uw kind op schoenen, tassen, bekers en trommels?
Laat uw kind geen waardevolle spullen of speelgoed mee naar school nemen. Zonde als het
kwijtraakt!
De gevonden voorwerpenbak zit nog erg vol, we hebben de spullen nog even bewaard.
U kunt nog een week in de bak kijken en uw eigendommen meenemen.
In de loop van de week krijgt u de papieren jaarkalender mee. Ook staan dan alle activiteiten
in Kwieb. De kalender in Kwieb is leidend!
We willen u en uw kinderen vragen te lopen op de stoep en op het schoolplein. En als u met
de auto komt om uw auto in een parkeervak te zetten, dus niet langs de weg.
Lezen blijft een speerpunt in ons onderwijs. De kinderen gaan binnenkort weer naar de bieb.
Zij krijgen zelfs een eigen biebtas, zodat de boeken netjes van en naar school vervoerd
kunnen worden.

KAMP GROEP 7-8 IN MEI

Meestal gaat groep 7-8 in oktober op schoolkamp. Voor het komende schooljaar wordt het kamp in
mei georganiseerd, namelijk van 24 t/m 26 mei.
INFORMATIEAVOND

Op maandag 12 september organiseren we een informatieavond. We starten gezamenlijk om half 8.
We zullen u op deze avond meer vertellen over de speerpunten van de school voor het aankomend
jaar. Daarna heeft u de gelegenheid om de leerkrachten nog vragen te stellen en even in de lokalen te
kijken. Hier zullen we de boekjes van onze methodes klaarleggen, zodat u deze kunt inkijken. De
kinderen blijven op deze avond thuis. De avond duurt tot uiterlijk half 9.

De Pontonnier – Stichting Penta te Hoorn

26 augustus 2022
VOOR DE VOLLEDIGHEID NOGMAALS DE VAKANTIEPLANNING:

Week
40
42
47
51
52, 1
7
9
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
Dinsdag 14 februari 2023
Maandag 27 februari t/m vrijdag 3 maart 2023
Woensdag 29 maart 2023
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
Studiedag
Voorjaarsvakantie
Studiedag
Goede Vrijdag en Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Tweede Pinksterdag
Studiedag
Extra vrije dag
Zomervakantie

'T HERDERTJE

Sinds 9 mei is ‘t Herdertje De Pontonnier geopend. Wat hebben
we een mooie start gehad! De kinderen die nu al van onze
opvang gebruik maken, genieten van de mooie ruimte en de
gezelligheid op onze groep. De kinderen van de Spelenderwijs
starten de dag in de kring en daarbij leren ze op een speelse
manier in het schoolritme te komen. Er worden liedjes gezongen,
boekjes voorgelezen en er is ruimte voor ontdekking van
verschillende materialen. Door samen buiten te spelen met de kleuters is de overgang naar school op
een speelse manier gestart. Ook op de Bso genieten we volop van de eenheid met de school. We
sluiten aan bij het thema in de klas en dat kan bij ons op de Bso verder ontdekt worden. Het is mooi
om te zien hoe de kinderen hun plekje al gevonden hebben.
Mocht u interesse hebben in onze opvang dan kunt u altijd even contact opnemen met onze
planning: 0229-248745.
Marleen
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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