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NIEUWS VAN DE DIRECTIE

TERUGBLIK: INFO-AVOND 12 SEPTEMBER

Beste ouder/verzorger,
Op de informatieavond van afgelopen maandag heb ik gesproken over de relatie tussen gedrag en
leren, onze methode KWink voor sociaal emotionele vorming en het traject dat we zijn gestart om
onze kennis te verdiepen op het verstaan van gedrag en daarnaar handelen.
Onze leerlingen oefenen elke dag om zich zo goed mogelijk te gedragen. Dat lukt al heel goed merken
wij. We zijn trots op onze kinderen.
Tijdens een KWINK-les hebben we het ook gehad over de impact die kwetsende opmerkingen kunnen
hebben op je. Deze kwetsende opmerkingen, zoals bijvoorbeeld een opmerking over huidskleur, taal,
bril, postuur etc, kunnen ook in het volwassen leven nog van invloed zijn. We maken onze leerlingen
daarvan bewust. Als ouder/verzorger kunt u hieraan ook bijdragen door er alert op te zijn en in
gesprek te gaan met uw kind als u iets dergelijks bemerkt.
MOEILIJK

Er is een bericht gekomen van een ouder die kleding van haar kinderen
over heeft en dit graag zou willen geven aan iemand die het goed kan
gebruiken. Mocht u dit willen, dan kan ik u in contact brengen met deze
ouder. U kunt zich dan bij mij melden via Kwieb of even persoonlijk.
Met vriendelijke groet,
Monique Abbekerk, schoolleider
ALGEMEEN NIEUWS
BIEB

Donderdag 22 september is de eerste keer dat we met alle groepen weer naar de bieb gaan. U vindt
de data terug in Kwieb. Alle kinderen krijgen 22 september een eigen bieb-tas om de boeken netjes
mee te kunnen nemen. De tijden zijn als volgt:
Groep 5-6
10:15-10:45u
Groep 4-5
11:00-11:30u
Groep 3
11:45-12:15u
Groep 1-2
12:30-13:00u
Groep 7-8
13:15-13:45u.
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EVEN VOORSTELLEN: JUF FEMKE

Beste ouders/verzorgers,
Een aantal van jullie heb ik al (kort) gezien en gesproken tijdens mijn
meeloopdag en de informatieavond afgelopen maandag, maar voor de
meesten ben ik, denk ik, nieuw. Daarom hierbij iets meer over mezelf.
Ik ben Femke (je zegt: Famke), 39 jaar, getrouwd met Koen en sinds een
klein jaar moeder van Jibbe. Ik hou van (salsa)dansen en ben gek op
pretparken. Vooral Disneyparken. Verder kijk ik erg graag een film of
duik ik in een goed boek (hoewel het nieuwe moederschap daar nu
vaak een stokje voor steekt). Ook vind ik het heerlijk om escape-rooms
te spelen: het is spannend en even iets heel anders.
Heel lang wist ik niet wat ik wilde worden als ik later groot was, totdat ik
bedacht de PABO te gaan doen. De liefde voor en de klik met het
onderwijs was er meteen. Ik was verkocht! En vanaf aankomende week
mag ik op de maandag en dinsdag samen met De Pittige Pinguïns (groep
4/5) aan de slag. Ik heb er ontzettend veel zin in!
Wil je nog wat (van mij) weten? Spreek me dan gerust even aan voor of
na schooltijd. Tot snel!
Femke van der Meij-de Lange
INFORMATIEAVOND GROEP 7-8 WOENSDAG 12 OKTOBER

Voor de ouders/verzorgers van groep 7-8 leerlingen:
Op woensdag 12 oktober organiseren we een informatieavond rondom de
overstap naar het voortgezet onderwijs (VO). Tijdens deze avond geven twee
mensen uit het VO informatie over de keuzes die er te maken zijn in de regio
West-Friesland. Ze lichten de verschillende leerroutes toe en beantwoorden
vragen die er zijn vanuit u als ouder/verzorger. Zij doen dat
schoolonafhankelijk. Deze avond is een goede start om tot een passende
schoolkeuze in groep 8 te komen en geeft ook inzicht in hoe het voortgezet
onderwijs in onze regio is ingericht.
Ouders van leerlingen uit groep 7 en 8 zijn hierbij van harte uitgenodigd. De avond start om 20.00 uur
en duurt ongeveer tot 21.30 uur. We zullen tijdens de startgesprekken inventariseren wie we mogen
verwachten deze avond. Schrijft u de tijd en datum alvast op?
GEZONDHEIDSONDERZOEK GGD LEERLINGEN MET GEBOORTEJAAR 2012 EN 2017

Alle kinderen in Nederland worden tot hun 18de jaar regelmatig uitgenodigd voor preventieve
gezondheidsonderzoeken. Deze onderzoeken vinden plaats op school.
Dit jaar zijn de kinderen uit het geboortejaar 2017 (ogentest, gehoortest en groei met kleren aan
zonder schoenen) en 2012 (controle groei met kleren aan zonder schoenen en evt. ogentest indien
aangegeven op vragenlijst) aan de beurt voor een gezondheidsonderzoek. Voorafgaand aan het
onderzoek ontvangt u een brief met informatie hierover en een vragenlijst. Het is belangrijk dat u de
vragenlijst invult en binnen 1 week na ontvangst inlevert bij de leerkracht.
Het kan zijn dat u als ouder/verzorger van een kind geboren in 2017 geen brief heeft ontvangen, dit
kan komen doordat de doktersassistente dat jaarcohort in 2 delen ziet.
Bij het onderzoek van de doktersassistente hoeft u als ouder/verzorger niet aanwezig te zijn. De
resultaten van het onderzoek ontvangt u per antwoordbrief.
Heeft u vragen over het onderzoek of heeft u bezwaar tegen het onderzoek kunt u contact opnemen
met de GGD via 088-0100550 of via ondersteuningjgz@ggdhn.nl
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REMINDER: MORGEN SCHOOLFOTOGRAAF

Alle kinderen mogen morgen hun mooiste kleren aan, want dan komt de
schoolfotograaf. Over een paar weken ontvangt u dan een inlogcode en kunt u
kiezen welke foto’s u wilt bestellen.
SCHOOLFRUIT OVER

Op woensdag, donderdag en vrijdag delen we bij het 10-uurtje Schoolfruit uit.
Op vrijdag hebben we vaak nog best wel wat over. Als u wilt, kunt u (of uw kind)
wat mee naar huis nemen. Het fruit staat in een houten kratje op de tafel in de
aula, vlakbij het keukentje. Zonde om weg te gooien!
WORLD CLEANUP DAY

Aanstaande zaterdag, 17 september, is het World Cleanup Day! Dat betekent dat heel veel mensen de
straat op gaan om zwerfafval en peuken op te ruimen. Er zijn allerlei acties, zoals bijvoorbeeld bij
Albert Heijn. Ook ‘onze’ AH bij de Huesmolen doet mee. Je kunt tussen 10.00 en 11.30 uur én tussen
11.30 en 13.00 uur meehelpen. Wist je dat je bij het gemeentehuis tijdens openingstijden grijpers
kunt halen? Zo kun je regelmatig een rondje lopen door je wijk en zwerfafval opruimen.
Ook juf Marieke vindt zwerfafval een belangrijk probleem. Daarom heeft zij zich aangesloten bij
CleanUp Hoorn, om meer mensen te motiveren zwerfafval op te ruimen en uiteindelijk ook om
zwerfafval te voorkomen! CleanUp werkt samen met bijvoorbeeld de gemeente, Intermaris, Voor een
mooie stad en ondernemers. Zaterdagochtend hebben zij ook een actie, op ‘t Dal en op de Grote
Noord, vlakbij de Kruidvat. Misschien kom je Marieke dan wel tegen, met haar grijper!
https://cleanup.vooreenmooiestad.nl/

WIST U DAT…

●
●
●
●

●
●

we de eerste Buitenlesdag aan het plannen zijn?
we dit jaar núl aanmeldingen hebben voor de naschoolse technieklessen van Mad Science?
het zaterdag 28 september Nationale Kraanwaterdag is?
we samenwerken met de Tweemaster, Kompas, bieb, Stichting Netwerk en
kinderopvangorganisaties in de Brede School? De Brede School biedt activiteiten aan om de
onderlinge verbinding, maar ook leren en lezen te vergroten.
Merel Koomen, een oud-leerling van ons, voor haar opleiding een korte film heeft gemaakt
die zich ook een beetje op onze school afspeelt? https://youtu.be/A2fPMD5DaF0
Juf Femke maandag begint in groep 4-5?

De Pontonnier – Stichting Penta te Hoorn

15 september 2022
BERICHT VAN STICHTING NETWERK

De Pontonnier – Stichting Penta te Hoorn

