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Vrijdag 20 april

Schoolfruit:
Op dit moment weten wij nog niet welk
Schoolfruit wij volgende week
ontvangen. U hoort het zo gauw wij het
weten.

Beste ouder(s)/verzorger(s),
De nieuwe website is online! Wij zijn er maar wat trots op! Wilt u de groepspagina van
uw kind bekijken? Dan kunt u zich online aanmelden, wij krijgen hier dan bericht van en
geven u (na controle) toegang tot de pagina van uw kind(eren).
In april zal er ook een zogenaamde bedrijfsfilm opgenomen worden, deze zal op de
website getoond gaan worden. Nieuwe ouder(s)/ verzorger(s) kunnen zo alvast een
inkijkje krijgen in onze school. Kortom....veel nieuwe ontwikkelingen!
Met vriendelijke groet,
Mirjam van Beelen, locatieleider
Nienke Pol, interim directeur
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Primeur: Opening Beeball-veld
Dinsdag 3 april om 15.30 opent sportwethouder Ben Tap
het allereerste openbare kunstgras beeball-veld in
Nederland. Het ligt tussen twee basisscholen (De
Tweemaster en De Pontonnier) in Hoorn, op een openbare
speelruimte. BeeBall is voor honkbal wat kabouter- en Fvoetbal is voor voetbal. Het kunstgrasveld is gerealiseerd
door de Gemeente Hoorn in samenwerking met de
Hoornse honkbalvereniging Urbanus, met de bedoeling om
kinderen ook de sport BeeBall te laten spelen buiten de
vereniging.
Het veld is geheel van kunstgras, zodat het het hele jaar
door gebruikt kan worden. BeeBall is zodanig ingericht dat
kinderen spelenderwijs leren hoe je moet
honkballen. Door het veld juist buiten de vereniging
en vlakbij scholen aan te leggen kunnen kinderen in
hun eigen tijd en tijdens bijvoorbeeld de gymles
honkballen. Zo bieden we kinderen de mogelijkheid
om te ontdekken hoe leuk teamsport voor hen kan
zijn zonder de verplichtingen van een direct
lidmaatschap. Als ze er lol in hebben kunnen ze bij
geeft een door de gemeente Hoorn en HBSV
Urbanus aangestelde Combinatie functionaris al de
afgelopen twee jaar les aan groep 3 en 4 van de
Basisscholen in Hoorn, dit jaar zelf bij 26 scholen in
totaal 180 uur.
Graag willen De Pontonnier, De Tweemaster en
Urbanus u uitnodigen voor de opening op dinsdag
3 april om 15.30 uur!
Verder kregen wij de graag of er vier leerlingen van
ons mee willen doen met leerlingen van de
Tweemaster in een vriendschappelijke
oefenwedstrijd tegen Urbanus. Uw kind kan zich
dan opgeven bij juf Germaine.

Broertjes en zusjes aanmelden
Wij gaan al vooruit kijken naar het nieuwe schooljaar; naar de
groepsgroottes en de formatie bijvoorbeeld. Daarom willen we
graag snel weten welke kinderen er nog aangemeld worden.
Wordt uw kind komend schooljaar vier jaar, dan willen we u
vragen een aanmeldingsformulier in te vullen en in te leveren. Ook
als u al een ouder kind op De Pontonnier heeft. Het formulier is op
te halen bij Mirjam, Marieke of de leerkracht.
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Unicefloop
Afgelopen maandag heeft juf Ans in alle klassen uitgelegd waar Unicef
zich sterk voor maakt. Het thema dit jaar is Kinderarbeid. De loop in
Hoorn is de grootste Unicefloop van Nederland. En De Pontonnier
staat bij de Unicef-organisatie bekend als de school in Hoorn die al
jaren achtereenvolgens de grootste opbrengst heeft!
Vandaag, woensdag 28 maart, kunnen de kinderen hun envelop
meenemen en langs de deuren gaan om zich te laten sponsoren.
Laten we de traditie in ere houden en als klein schooltje weer het meeste geld ophalen!
Tijdspad Unicef:
Woensdag 28 maart
Lokale startdag; kinderen mogen vanaf vandaag
langs de deuren
Woensdagochtend 11 april
Unicefenveloppen inleveren op school, kinderen
krijgen startkaart mee
Kinderen krijgen de envelop na het lopen terug, zodat
zij langs de deuren kunnen om het geld op te halen
Zaterdag 14 april
9.00 uur start Unicefloop bij Parkschouwburg
Dinsdag 24 april
Laatste inleverdag gevulde Unicef-enveloppen
Succes!

Tevredenheidsenquêtes
Al heel wat mensen hebben de enquête ingevuld, onze hartelijke dank!
De vragenlijsten zijn nog tot en met maandag 2 april beschikbaar om in te vullen.
We zijn heel blij met uw feedback en hopen op een hoge respons!
Mocht u vragen of onduidelijkheden hebben, laat u dit dan weten via
info@depontonnier.nl
Alvast onze hartelijke dank voor uw medewerking!

Regel van de week
Met een positieve formulering maken wij duidelijk wat we van de kinderen verwachten.
De regel hangt ook in de school. We delen complimenten uit bij de dingen die goed
gaan. Wilt u uw kind helpen met deze regel?

Meesters- en juffendag
Bij deze willen wij u informeren over de koninklijke meesters- en juffen dag op vrijdag 20
april. Deze dag vieren wij alle verjaardagen van alle juffen en meesters (indien aanwezig)
en ook de koningsspelen.
Wij starten deze dag met een koninklijk ontbijt in alle groepen. De kinderen eten dus pas
op school. Dit ontbijt wordt geregeld door de ouderraad in samenwerking met de
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koningsspelen. U hoeft dus niets mee te geven. Uw kind hoeft ook geen tussendoortje
mee te nemen. Dit wordt verzorgd. Groep 5 t/m 8 neemt wel zijn eigen lunch mee.
We zullen deze dag feestelijk vullen met verschillende activiteiten. Houdt u de
intekenlijsten bij de klassen in de gaten, met veel ouderhulp wordt het vast een succes!
Wij hebben voor de middendrie ouders/verzorgers
nodig om een (deel van de) activiteit te begeleiden. Voor de onderbouw zijn dat
acht ouders/verzorgers.
Om de ochtend nog feestelijker te maken mogen de kinderen in koninklijke kleuren naar
school komen.
De schooltijden zullen deze dag hetzelfde zijn als op andere vrijdagen. Groep 1 t/m 4
zijn om 12:30 uur uit en groep 5 t/m 8 om 14:15 uur.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben
dan kunt u altijd bij een van de leerkracht terecht.
Met vriendelijke groet,
Het team van De Pontonnier
Contactpersoon is Ineke Nooij

Mad Science
De show van Mad Science vorige week woensdag op school
sprak weer erg aan! De kinderen waren betrokken bij de proefjes
die Yellow Maddo deed. Ondertussen hebben al 11 kinderen zich
aangemeld. Bij 15 of meer deelnemers kan de naschoolse cursus
doorgaan. U kunt uw kind(eren) nog tot en met maandag 2 april
aanmelden via https://inschrijven.mad-science.nl/

Meer informatie in de vorige Ponto en via:
http://nederland.madscience.org/scienceclub.aspx

Bibliotheken in school worden opgeknapt
De bibliotheken op school worden aangepakt. Momenteel wordt er door juf Karin
eerst flink opgeschoond in de bovenbouwbieb. Oude boeken er uit, ordenen en
natuurlijk ook... nieuwe boeken erbij!
Op de deur van de BSO-gang hangt een poster.
Hier mogen kinderen, die een E5 leesniveau of hoger hebben behaald, titels opschrijven
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van boeken die in hun ogen niet
mogen ontbreken!
Mocht er een boek van hun voorkeur
opstaan? Dan volstaat een streepje
achter de titel! Op deze manier hopen
we de bieb aan te vullen met mooie,
nieuwe boeken!

Vraag van de organisatie
van de Avondvierdaagse
Het wordt voor de organisatie van de
Avondvierdaagse steeds moeilijker
om genoeg verkeersregelaars te
vinden om een paar uurtjes op de
wegen te staan om de kinderen veilig
over te laten steken.
Vandaar deze vraag aan u:
lijkt het u leuk om een gratis opleiding
tot verkeersregelaar te krijgen? Het is
een I-Learning, dus op uw eigen
moment te doen. Tijdens het werk als
verkeersregelaar bij de
Avondvierdaagse bent u verzekerd in
verband met eventuele ongevallen.
U kunt zich aanmelden via info@udisos.nl
De Avondvierdaagse is dit jaar van maandag 11 tot en met donderdag 14 juni.

Inzamelingsacties
Wij krijgen weleens spullen aangeboden die wij als school helaas niet meer kunnen
inzamelen. De bakken van Ecosupporter (textiel en apparaten) zijn er bijvoorbeeld niet
meer.
Als school hebben wij nog wel de volgende inzamelingsacties:
-Lege batterijen (bak staat naast de piano in de aula). We krijgen hier punten
voor waarmee we spullen kunnen kopen.
-Lege cartridges en oude mobieltjes (bakje op de piano). Dit is puur voor het
goede doel; KNGF.
-Oud papier (blauwe bak buiten op het grote plein). Iedereen (ook u of
buurtbewoners) mag hier oud papier in doen. We krijgen er geld voor.
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Nieuws uit de onderbouw
Op vrijdag 6 april zijn de kleuters al weer aan de beurt voor de
weeksluiting in de aula. Deze keer doen er twee groepen mee, dus
de viering is dan van 11.45 uur tot 12.15 uur.
Voor de nieuwe ouders/verzorgers goed om te weten, dat
ouders/verzorgers en grootouders altijd welkom zijn bij de viering in
de aula. De datum staat steeds vermeld in de jaarkalender en in de
Ponto.
Vrijdag 20 april is een feestelijke dag, want dan combineren we de Koningsspelen met
meesters- en
(zie
pagina 3-4). Wij hopen op veel enthousiaste (groot)ouderhulp!

Nieuws uit de middenbouw
Juf Elly/juf Mirthe/juf Marije
Voorjaar/Pasen
Pasen: naast de
betekenis in de
christelijke traditie
wordt met Pasen
ook vaak gekeken
naar het ontluikende
voorjaar.
En dat hebben we
met knutselen dan
ook gedaan. De
kinderen hebben
jonge kuikentjes die
uit het ei komen in
verschillende
knutsels laten
zien. Een voorbeeld
kan je hiernaast zien.

Sportnieuws
Beeball toernooi
Honk- en softbalvereniging Urbanus organiseert het Beeballtoernooi.
Wanneer: zaterdag 9 juni, 09:00 uur
Groep: 3-4
Waar: Urbanus, Risdam
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Wilt uw zoon/dochter meedoen? Aanmelden kan via het online inschrijfformulier:
https://goo.gl/forms/sYwznF5GkotL1PGv2
Inschrijving sluit 23 mei
Vragen? Via juf Anneloes (a.vogelpoel@depontonnier.nl) of juf Germaine

Hockeytoernooi
West-Friese Hockey Club organiseert het schoolhockeytoernooi.
Wanneer: zaterdag 23 juni
Groep: 3-8
Waar: WFHC Hoorn, Roskam
Wilt uw zoon/dochter meedoen? Aanmelden kan via het online inschrijfformulier:
https://goo.gl/forms/Z97ODSD22nSjxJNF2
Inschrijving sluit 2 mei
Vragen? Via juf Anneloes (a.vogelpoel@depontonnier.nl) of juf Louise Klein/Germaine

Beeball-lessen
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Agenda
Woensdag 28 maart

Kinderen mogen vanaf vandaag met
Unicefenvelop langs de deuren
Paasviering in de eigen groep
Goede Vrijdag; alle groepen vrij
Eerste Paasdag
Twee Paasdag; alle groepen vrij
Laatste dag om enquête in te vullen
Laatste aanmelddag voor Mad
Science
15.30u: opening Beeball-veld
O.v.: voetbaltoernooi groep 7-8
11.45-12.15u: weeksluiting
Ineke/Linda en Louise/Yanouk
Start Project 3: Tijdmachine
20.00u: OR-vergadering
Ochtend: Unicef-enveloppen
inleveren op school, kinderen
ontvangen startkaart
O.v.: voetbaltoernooi groep 5-6
Vaccinatie 9-jarigen
Ponto
Unicefloop
IEP-toets groep 8
IEP-toets groep 8
Meesters- en juffendag en
Koningsspelen
Laatste inleverdag gevulde Unicefenveloppen
Ponto
Koningsdag; alle groepen vrij
Meivakantie
Luizencontrole
Rapportmappen inleveren bij
leerkracht
Hemelvaartsdag; alle groepen vrij
Extra vrije dag voor alle groepen

Donderdag 29 maart
Vrijdag 30 maart
Zondag 1 april
Maandag 2 april
Maandag 2 april
Maandag 2 april
Dinsdag 3 april
Wo. 4 t/m vr. 6 april
Vrijdag 6 april
Maandag 9 april
Dinsdag 10 april
Woensdag 11 april

Wo. 11 t/m do. 12 april
Donderdag 12 april
Vrijdag 13 april
Zaterdag 14 april
Dinsdag 17 april
Woensdag 18 april
Vrijdag 20 april
Dinsdag 24 april
Woensdag 25 april
Vrijdag 27 april
Ma. 30 april t/m vr. 4 mei
Maandag 7 mei
Maandag 7 mei
Donderdag 10 mei
Vrijdag 11 mei
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