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Nieuwsbrief van Jenaplanschool De Pontonnier in Hoorn
NIEUWS VAN DE DIRECTIE

ALGEMEEN NIEUWS
NIEUWS VAN DE OUDERVERENIGING

Beste ouders/verzorgers,
Welkom op weer een nieuw schooljaar op de Pontonnier! De oudervereniging is ook weer van
start gegaan om een nieuw jaar vol leuke vieringen te organiseren. En wie zijn wij eigenlijk?
Wij zijn allemaal ouders van een of meerdere kinderen op De Pontonnier. Wij stellen ons aan u
voor; Saskia (moeder van Sam, penningmeester), Gina (moeder van Eden en Jaidy), Sandra
(moeder van Loïs en Sophie), Amy (moeder van Evi), Fenna (moeder van Joey, Liz en Jessy),
Laura (moeder van Jasper en Zoë), Michelle (moeder van Fay en Lucy), Tamara (moeder van
Rebecca), Deborah (moeder van Aleks en Noa), Marit (moeder van Mayren) en Samantha
(moeder van Vigo en Dani, voorzitter).
En wat doen wij? Wij vergaderen onder andere 1x per 6 weken en bespreken alle vieringen
waar hulp van ouders/verzorgers bij nodig is, waaronder Sinterklaas, Kerst, Koningsspelen,
sportdag, maar ook het versieren van de aula in diverse thema’s, zoals herfst, Sinterklaas,
winter, kerst, lente en zomer. Ook is de oudervereniging een schakel tussen ouders/verzorgers
en de school als het gaat om vieringen en het inschakelen van hulp bij activiteiten.
Dit schooljaar zijn wij actief op zoek naar een nieuw lid dat naast het organiseren en aanwezig
zijn bij de diverse vieringen ook de rol van secretaris op hem of haar wil nemen. Deze rol
betekent het verzorgen van de agenda, de notulen en verwerking van de mail van de
oudervereniging. Komt u langs bij onze vergadering op dinsdag 4 oktober (20.00-21.30 uur) op
school om kennis te maken en te kijken of het bij u past?
Daarnaast gaat onze penningmeester dit jaar afscheid nemen en zoeken wij hier ook een
opvolger voor. De penningmeester regelt de financiën van onze oudervereniging. De
inkomende schoolbijdragen en de uitgaande facturen. Wordt u blij van cijfertjes?
Komt u ons versterken en de rol van penningmeester vervullen?
Op dit moment bestaan wij uit allemaal moeders en zouden wij het ook heel leuk vinden als er
vaders betrokken willen zijn bij de oudervereniging dus meld je aan als je het leuk vindt om de

De Pontonnier – Stichting Penta te Hoorn

29 september 2022
oudervereniging te komen versterken. Aanmelden kan door een van ons aan te bespreken of
te mailen naar ov.pontonnier@stichtingpenta.nl
Wij kijken uit naar de nieuwe aanmeldingen en hebben er zin in om weer een leuk schooljaar
vol vieringen te maken!
Groetjes, de oudervereniging van De Pontonnier
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BUITENLESDAG

Op woensdag 12 oktober hebben we onze buitenlesdag. We gaan deze
ochtend de herfst onderzoeken, binnen en buiten. Het is verstandig om uw
kind kleding aan te trekken die vies mag worden, laarzen en een jas die tegen
regen kan afhankelijk van de weersvoorspelling. Vanaf 12.15 uur bent u
welkom in de school(tuin) om te bekijken wat we allemaal geleerd en gemaakt
hebben. Larissa en Geertje (tuinwerkgroep) hebben toffe activiteiten bedacht!
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GGD VOOR GEBOORTEJAAR 2012

Maandag 3 oktober komt de GGD bij ons langs voor de kinderen die geboren zijn in 2012. De
communicatie hierover gaat via de GGD, maar voor de volledigheid vermelden wij het hier ook. De
kinderen worden onderzocht en u wordt gevraagd een vragenlijst in te vullen en op school in te laten
leveren. Wilt u de vragenlijst bij de leerkracht of Marieke laten afgeven? Bedankt!
GEZOCHT!

Voor onze knutselprojecten zoeken wij schoenendozen
en lege toilet- of keukenrollen. Kunt u ons daar aan
helpen? U kunt het bij juf Marieke laten afgeven.
Bedankt!
BIBLIOTHEEK

Ook de bibliotheek organiseert allerlei (gratis) activiteiten tijdens de Kinderboekenweek. U leest er
HIER meer over. Of bekijk de website van de bieb: www.bibliotheekhoorn.nl, dan ‘Jeugd & Jongeren’,
daarna de leeftijdscategorie en dan naar de agenda. Veel plezier!
WIST U DAT…

●
●
●
●
●

●
●
●

u niet mag parkeren bij een gele lijn op de stoep? Deze week ontstonden er gevaarlijke
situaties met auto's en fietsende kinderen.
Het belangrijk blijft om te testen op corona bij verkoudheidsklachten. We hebben testen op
school voor de bovenbouwleerlingen.
groep 3 pizza’s heeft gemaakt vandaag?
‘t Herdertje een steeds grotere groep heeft bij de bso?
kinderen van groep 7-8 tijdens de grote pauzes op op het grote plein op maandagen en
vrijdagen een spel voor alle kinderen die mee willen doen begeleiden? Alle kinderen leren
het spel tijdens gym.
we veel Zwerfboeken in de boekenkast in de aula hebben? Voor alle leeftijden, sla uw slag!
u overgebleven Schoolfruit op vrijdagmiddag mee naar huis mag nemen?
het zaterdag 8 oktober TuinWerkOchtend is? We gaan om 10.00 uur na een kopje koffie of
thee met wat lekkers aan de slag in de tuin, om deze winterklaar te maken. Doet u een keer
mee? U hoeft geen groene ervaring te hebben, kennis en gereedschap is aanwezig!
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