8 september 2022

Nieuwsbrief van Jenaplanschool De Pontonnier in Hoorn
NIEUWS VAN DE DIRECTIE

INFO-AVOND 12 SEPTEMBER VAN 19.30-20.30 UUR

Beste ouder/verzorger,
Aanstaande maandag is de informatieavond. We organiseren deze avond om u meer informatie te
geven over de manier waarop we werken in de groepen, onze speerpunten het aankomende jaar en
onze nieuwe methode voor rekenen. Het algemene gedeelte is van 19.30 tot ongeveer 20.00 uur en
verzorg ik met enkele collega's. Ook de MR (Medezeggenschapsraad), OV (oudervereniging) en de
Tuingroep zullen in een paar minuten vertellen wat hun rol is. Daarna kunt u in de klas van uw kind
kijken naar alle materialen die gebruikt worden en eventuele vragen
stellen aan de leerkrachten. We kunnen deze avond niet op individuele
kinderen ingaan, maar wel algemene vragen beantwoorden.
We hebben gekozen voor deze opzet omdat we menen dat het
algemene stuk voor elke ouder van belang is en dit niet in elke klas
apart verteld hoeft te worden. We hopen u aanstaande maandag te
zien!
Met vriendelijke groet,
Monique Abbekerk, schoolleider
ALGEMEEN NIEUWS
RAPPORT

Wij zijn vorig jaar gestart met Mijnrapportfolio, een online rapport voor onze leerlingen. Dit jaar krijgt
u op meerdere momenten in het jaar iets te zien in het Rapportfolio. Het is dus niet allemaal meer op
één moment. Het voordeel is dat veel eerder in het jaar al zichtbaar is wat er speelt en waar uw kind
trots op is. Kinderen mogen werkjes en knutsels waar zij trots op zijn gedurende het hele jaar in een
bak in de klas leggen. De leerkracht zorgt dat het dan geüpload wordt in het portfolio-gedeelte. Dit is
minimaal één foto per kind vóór elke vakantie. Als het kind vaker iets neerlegt, zal er meer in komen
te staan. De kinderen zijn hier dus grotendeels zelf verantwoordelijk voor.
Hieronder staat de indeling wanneer alles zichtbaar is voor het eerste rapport:
Week 41: 'wie ben ik'-gedeelte.
week 45: 'zo werk ik'-gedeelte.
Week 3: 'rapport' (dit is bijvoorbeeld schrijven, stellen, wereldoriëntatie).
Week 6: 'documenten' (dit zijn de Cito-uitslagen).
Hierna volgen de 10-minutengesprekken.
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STARTGESPREKKEN

Sinds vorig schooljaar organiseren we een startgesprek met elke
ouder/verzorger en het kind in de eerste weken van het schooljaar. De
startgesprekken vinden plaats in de week van 19 september.
Met deze startgesprekken werken we aan de relatie en het vertrouwen
in elkaar. Ouders/verzorgers en kinderen vertellen over zichzelf aan de
hand van een aantal vragen, maar ook leerkrachten kunnen iets
vertellen. De gesprekken zijn met het kind erbij, ook al speelt bijvoorbeeld het jonge kind in dezelfde
ruimte. Het kind merkt zo dat papa en mama en de juf/meester elkaar aardig vinden en dus mag het
kind de leerkracht vertrouwen.
Intekenen op de startgesprekken kan vanaf 13 september, 19.00 uur in het ouderportaal Kwieb.
MAD SCIENCE

De show van Mad Science was een succes en de eerste keer in dit schooljaar dat we met
een aantal groepen in de aula zaten. De naschoolse lessen zijn op vijf vrijdagen en de
cursus begint op 16 september, van 14.30-15.30 uur op school. Uw kind heeft een flyer
meegekregen. Meer info en de kosten ziet u op: nederland.madscience.org.
SCHOOLFOTOGRAAF

Vrijdag 16 september komt de schoolfotograaf. Hij maakt van alle kinderen een portretfoto en van
alle klassen een groepsfoto. U heeft de mogelijkheid een broer/zus-foto te laten maken, ook met
broertjes/zusjes die niet hier op school zitten. U heeft over de broer/zus-foto een bericht en
aanmeldformulier gekregen via Kwieb. U kunt uw kinderen aanmelden tot en met dinsdag 13
september.
Hieronder ziet u welke kleur achtergrond Pieter Prins dit jaar gebruikt:

WIST U DAT…

●
●
●
●
●
●
●
●

Al onze gevonden voorwerpen naar een goed doel van Life Builders zijn gegaan?
Onze oude rekenmethode (boeken en schriften) in Suriname gebruikt gaat worden?
Het dit weekend Open Monumentendag is?
Het thema voor dit jaar Gi-Ga-Groen is?
De groepen bij 't Herdertje gezellig aan het groeien zijn?
Het team morgenmiddag met Larissa en Geertje van de tuingroep zitten om inspiratie op te
doen voor het nieuwe schooljaar?
We een leerlingenraad hebben? Monique spreekt dan met een groepje kinderen uit
verschillende klassen over onderwerpen en ideeën die zij belangrijk vinden voor de school.
We deze dagen een kudde schapen naast de school hebben staan?

De Pontonnier – Stichting Penta te Hoorn

