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Nieuwsbrief van Jenaplanschool De Pontonnier in Hoorn

NIEUWS

OVER DE AGENDA
In Kwieb vindt u ook altijd de actuele activiteiten, in de Agenda.

UPDATE
We zijn heel tevreden over de weg die we met elkaar zijn ingeslagen met onze nieuwe groepsindeling
en de extra ondersteuning in de groepen. Er wordt actief gewerkt de twee openstaande vacatures
voor ondersteuning in groep 3-4 en in groep 7-8 in te vullen. Er wordt nu een planning gemaakt voor
Rots en Water voor alle groepen, te starten met groep 5-6.
Ellen, Tanja en Monique zijn helaas nog steeds ziekgemeld. Het team van de Mariaschool en Sonja
Slagter (schoolleider St. Jozefschool) ondersteunen ons. Onze planning was om in januari een tweede
kleutergroep te starten, maar dat zouden te kleine groepen worden. We houden dus één
kleutergroep.
Mocht u vragen hebben, over wat dan ook, dan is de leerkracht altijd uw eerste aanspreekpunt.

ALGEMEEN NIEUWS

FACULTATIEVE 10-MINUTENGESPREKKEN
Volgende week zijn de facultatieve 10-minutengesprekken. Dat betekent dat er alleen een gesprekje
plaatsvindt als u of de leerkracht dit nu nodig acht. Een afspraak maken gaat via Kwieb.

OV: DE OUDERBIJDRAGE
Goed nieuws: de ouderbijdrage is dit jaar flink verlaagd! Tijdens de jaarvergadering van de MR en OV
is de bijdrage voor dit schooljaar vastgesteld op €50,- per kind. Heeft u al betaald?
Van deze bijdrage regelen wij o.a. de Sinterklaas, kerstviering, sportdag, schoolreis. Kort geleden
heeft u via Kwieb het verzoek gekregen deze bijdrage te betalen. Als het niet lukt via Kwieb of u heeft
andere vragen, neem contact met ons op via ov.pontonnier@stichtingpenta.nl.
Ook heeft Sandra Stoutenburg (moeder van Loïs en Sophie) aangegeven dit jaar de secretaris te
willen zijn. Bij de vergadering is zij officieel gekozen.
Wij zijn ook nog steeds op zoek naar een penningmeester die eind van het schooljaar het over wil
nemen van Saskia Lambeek-Tepe (moeder van Sam). Meld je aan bij ons!
Als laatste willen wij de ouder bedanken die als enige de jaarvergadering is komen bezoeken!
Groet de oudervereniging
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SINTERKLAAS
Zaterdag 12 november komt Sinterklaas weer aan. Dit
vieren we natuurlijk ook op De Pontonnier. We volgen
de verhaallijn van het Sinterklaasjournaal.

Maandag 14 november gaan de groepen 5-6 en 7-8
lootjes trekken in de klas voor de Sinterklaasviering op
maandag 5 december. Dit jaar hebben we voor een iets
andere variant gekozen dan u van ons gewend was. De
kinderen kopen een cadeautje en schrijven een gedicht
voor de leerling die op hun lootje staat. De
ouders/verzorgers van deze groepen ontvangen via
Kwieb een begeleidende brief
van de leerkracht met extra informatie.

Vrijdag 18 november gaan we met groep 1 t/m 4 naar het Pietendorp in het Zuiderzeemuseum. We
hebben hiervoor genoeg ouders/verzorgers die kunnen rijden, heel fijn! Let op! We zijn pas rond
15.00 uur weer terug bij school. Het is daarom fijn als de kinderen een extra tussendoortje en wat
drinken meenemen. Mocht het regenachtig weer zijn, zijn een goede jas en schoenen ook fijn.
Alle kinderen verzamelen bij terugkomst op het kleuterplein. Hier kunt u uw zoon of dochter ophalen.
Let op, meld uw kind even af bij meester Matthis (die vangt de kinderen daar op), juf Martine of juf
Louise als u uw kind meeneemt.

Donderdag 24 november mogen wij onze schoen zetten op school. De kinderen hebben hun
gymschoenen dan al mee, deze gebruiken we voor het schoen zetten.

Maandag 5 december verwachten wij Sinterklaas bij ons op school.

ACTIE VOOR STICHTING OPKIKKER
Van Jaidy uit groep 5-6 kregen we de tip voor heerlijke

chocoladeletters! Als u (via de link) een lekkere letter

koopt bij Stichting Opkikker, dan heeft u een mooi

Sinterklaascadeau én doneert u aan het goede doel.

Stichting Opkikker organiseert onvergetelijke uitjes voor

langdurig zieke kinderen.

Doet u mee? Klik op de link: Chocoladeletter!

WIST U DAT…

● groep 5-6 en 7-8 meedoen aan de Schooldag van de Duurzaamheid? Zij hebben deze week

allerlei activiteiten en een gastles

● we vanmiddag met alle groepen Sint Maarten-liedjes in de aula hebben gezongen?

● de BSO van ‘t Herdertje op maandag, dinsdag en donderdag open is?

● we nog steeds coronatesten hebben die u gratis kunt aanvragen?

● het naaiatelier van de Brede School bij ons is? Er doen zeven kinderen van de verschillende

scholen heel enthousiast mee!
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https://www.inactievooropkikker.nl/actie/jaidy-suurendonk-2?utm_campaign=stichting-opkikker&utm_content=new_action&utm_medium=email-auto&utm_source=kentaa
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VACATURE OUDERGELEDING GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD PENTA
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BERICHTEN VAN STICHTING NETWERK
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BERICHT VAN DE GGD

De Pontonnier – Stichting Penta te Hoorn



10 november 2022

De Pontonnier – Stichting Penta te Hoorn


