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Nieuwsbrief van Jenaplanschool De Pontonnier in Hoorn

NIEUWS

ALGEMEEN NIEUWS

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…

● u nog steeds de schoolfoto’s van Pieter Prins kunt bestellen? Uw kind heeft een flyer
meegekregen met daarop een bestelcode. Mocht u de flyer kwijt zijn, neemt u dan contact
op met Marieke.

● onze Torteltuin de winterslaap in gaat? We hebben met de tuingroep de tuin klaar gemaakt
voor de koude maanden.

● we weer gratis een grote tas bloembollen hebben gekregen? De hyacinten- en tulpenbollen
gaan binnenkort de grond én een paar potten (voor in de klassen) in.

● meester Rowan weer terug is van verlof? Zijn dochtertje is nu een maand oud.
● groep 5-6 op zoek is naar leuke stripboeken? Elke vrijdagmiddag lezen ze daar in.
● Stichting Netwerk vele activiteiten organiseert? Hieronder ziet u de flyers van de kinderdisco

(morgenavond) en de Kidsclub op donderdagmiddag 24 november. Entree is een klein bedrag
● u nog kunt reageren op de vacature voor de GMR? De GMR zoekt kritische en betrokken

ouders/verzorgers die mee willen denken over het beleid binnen Stichting Penta.
● we een sfeervol kacheltje op het podium hebben staan? En overal Sintversiering. Dat heeft de

OV weer leuk geregeld allemaal!
● Groep 1 t/m 4 vrijdag pas weer om 15.00u op school is? Ze gaan naar het Pietendorp!

De Pontonnier – Stichting Penta te Hoorn

https://www.inactievooropkikker.nl/actie/jaidy-suurendonk-2?utm_campaign=stichting-opkikker&utm_content=new_action&utm_medium=email-auto&utm_source=kentaa


18 november 2022

VACATURE OUDERGELEDING GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD PENTA
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18 november 2022

SPORTNIEUWS VOOR GROEP 1-2

REMINDER: BERICHTEN VAN STICHTING NETWERK
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