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Nieuwsbrief van Jenaplanschool De Pontonnier in Hoorn

NIEUWS

ALGEMEEN NIEUWS

WE ZIJN WEER BEGONNEN!
Hopelijk heeft u een lekkere start van het nieuwe jaar!
Op school zijn dankzij de oudervereniging alle
kerstspullen in de algemene ruimtes weer opgeruimd. De
aula is omgetoverd in winterse pracht. Mocht u een
bordje of schaal missen: we hebben er een paar staan bij
het keukentje.
We kijken uit naar het thema over Kunst. De
Cito-periode, rapporten en 10-minutengesprekken staan
de komende weken gepland. Het is fijn als uw kind zoveel
mogelijk op school is tijdens de Cito-weken, dus
afspraken met dokters, tandartsen en orthodontisten
graag na schooltijd.

De oudervereniging heeft een lege kerststal over, als u
deze graag wilt hebben, dan kunt u een berichtje sturen
aan ov.pontonnier@stichtingpenta.nl
En mocht u nog een stapeltje lege of beschreven
kerstkaarten hebben die anders bij het oud papier gaan,
dan houden we ons aanbevolen. Daar kunnen we
volgend jaar lekker mee knutselen! U kunt ze (laten)                                                       Hebben?
inleveren bij Marieke.

VOORLEESWEKEN
De Brede school (zie ook hieronder) organiseert eind januari de Voorleesweken. Groepen 1-2 worden
voorgelezen door 7-8, kinderen maken een stop motionfilmpje en er komen gastsprekers. Leuk!
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ANDER NIEUWS VAN DE BREDE SCHOOL
Samen met de Tweemaster, het Kompas, ‘t Herdertje, SKH, Berend Botje, Smallsteps, de bieb en
stichting Netwerk vormen wij de Brede school Risdam-Zuid. Een van de doelen is verbinding tussen
de kinderen vergroten. Maar ook lezen is een belangrijk aandachtspunt. De Brede school heeft
regelmatig overleg en organiseert passende activiteiten.
Eind januari start weer een reeks, zie hieronder. Doet uw kind mee? Zie de volgende pagina voor info
over aanmelden. Strookjes kunnen ingeleverd worden bij Marieke.
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Uw (oudste) kind krijgt de flyer morgen ook op papier mee.
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ANDERE ACTIVITEITEN VAN STICHTING NETWERK

KIDSCLUB
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KINDERDISCO
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ROTS EN WATER VOOR KINDEREN VAN 8, 9 OF 10 JAAR:
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GAMES BOUWEN VOOR KINDEREN VAN 9 T/M 13 JAAR:
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