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Nieuwsbrief van Jenaplanschool De Pontonnier in Hoorn

NIEUWS

WAARNEMEND SCHOOLLEIDER SONJA SLAGTER
Via Kwieb heeft u een bericht gekregen dat Sonja Slagter voorlopig waarnemend
schoolleider is voor onze school. De collega’s van de Mariaschool zullen meer op
de achtergrond aanwezig zijn. We kennen Sonja al, zij werkte een paar jaar
geleden bij ons en is de afgelopen maanden ook al meer in onze school geweest.
Sonja is schoolleider bij de St. Jozefschool, dat is de school met wie wij in 2013
gefuseerd zijn. Sonja zal twee dagen per week bij ons aanwezig zijn. Heel fijn!

ALGEMEEN NIEUWS

KERSTSTUKJES MAKEN
Wilt u vanaf maandag 19 december uw kind een zakje met daarin een stevig (planten)potje,
kerstversiering en eventueel een kaars meegeven en zet u de naam van uw kind op het zakje? Op
woensdag 21 december gaan alle kinderen in hun eigen groep een kerststukje maken. Dit sfeervolle
groen zetten we ‘s avonds op de tafels tijdens de kerstviering. De kaarsen blijven uit, we
hebben andere sfeerverlichting. School zorgt voor oase en kersttakjes. Na de kerstviering
krijgt elk kind zijn/haar creatie mee naar huis.

KERST
De dagen naar Kerst, een mooie feestweek! Hieronder ziet u in het kort wat de bedoeling is:

● Schrijf in de lijst van het kerstdiner (zie bericht in Kwieb, met in de titel ‘Kerstdiner’ en de
groep) wat u wilt maken of kopen voor de kerstviering

● Bedenk alvast met uw kind(eren) welke mooie kleren hij/zij aan doet naar de kerstviering
● Maandag is de laatste inzameldag voor de Voedselbank
● Maandag, dinsdag of woensdag: geef uw kind een zakje met stevig (planten)potje,

kerstversiering en eventueel een kaars mee, in een zakje met naam kind er op.
● Dinsdag oefent het kerstkoortje weer, van 14.30-15.15 uur (voor aangemelde kinderen)
● Woensdag maken de kinderen kerststukjes in de klas
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● Woensdagmiddag om 12.30 uur kunt u de koude gerechten bij de klas afgeven
● Woensdagmiddag bij de start van de kerstviering kunt u uw warme gerecht bij de klas zetten
● Voor de kerstviering trekken de kinderen hun mooiste feestkleren aan
● Woensdag gaat om 16.55 uur de deur open, iedereen komt door de hoofdingang
● Rond 17.00 uur start het koor en de adventsviering in de aula, zorg dat u dan binnen bent
● Rond 17.15 uur gaan de kinderen naar hun klas en u naar huis
● Vanaf 18.00 uur kunt u in de aula wachten op uw kind(eren). We hebben muziek, drinken en

kerstkransjes klaar staan en u kunt met andere ouders/verzorgers kletsen
● Rond 18.15 uur komen de kinderen uit de klas
● Uiterlijk om 18.30 uur gaat iedereen naar huis
● Vrijdag 23 december mag iedereen in zijn/haar (foute) kersttrui, kerstpyjama of kerst-onesie

naar school
● Vrijdag 23 december zijn alle kinderen om 12.30 uur uit
● De kerstvakantie start dan en we zien u en uw kind(eren) maandag 9 januari weer op school!

En verdere kerstactiviteiten die al klaar zijn:
● Voor Puur for Kids (kaartjes in de kerstboom) hebben we maar liefst 35 cadeautjes

opgehaald! Geweldig!
● Voor de Voedselbank staat de tafel in de aula al bijna helemaal vol! Bedankt allemaal voor je

bijdrage. Dinsdagochtend brengt Marieke het naar de Voedselbank, dus u of uw
kind kan dinsdag bij het naar school komen nog iets inleveren.

● Voor de buren tegenover onze school hebben we kerstkaarten geknutseld en wat
zijn ze mooi geworden. Dat zullen de buren erg waarderen.

GROENSUBSIDIE
De tuingroep had € 1000,- subsidie geregeld voor meer groen en biodiversiteit op ons terrein. We
hebben daar twee bomen van gekocht, eentje voor op het grote plein en eentje voor op het
kleuterplein. Ze zijn nu nog een beetje klein en moeten nog lekker groeien, maar daar zijn we
natuurlijk ook een school voor :). Dankzij het Betrekken bij Groen Fonds van de Provincie
Noord-Holland, gemeente Hoorn en Loonbedrijf C. Wit en zoon BV is ons plein weer een stukje
vergroend! Bedankt!

RING KWIJT?
In de teamkamer hebben we een ring met blauwgroene steen gevonden. Het is een ring van een
volwassene. Wie is dit sieraad kwijt?
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COMMUNIE

STICHTING NETWERK
Stichting Netwerk is goed bezig om passende en inspirerende activiteiten voor kinderen in de buurt
te organiseren. Meedoen is soms gratis en soms betaal je een bijdrage van 50 cent of een paar euro.
Er zijn ook lessenseries, die kosten iets meer. We delen op de volgende bladzijdes hun flyers over de
Vakantiespelen, Rots en Water, games bouwen en films maken. Meer info, ook over aanmelden, vindt
u op de flyers hieronder.
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