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Mededelingen van de directie
Broertjes en zusjes aanmelden
Unicefloop
Regel van de Week
Meesters- en juffendag
Mad Science
Bijenlint; zaaidag op zondag 22 april
Nieuws van de onderbouw
Nieuws van de middenbouw
Nieuws van de bovenbouw
Sportnieuws
Aanbod activiteiten Brede School
Agenda

Laatste keer EU-Schoolfruit:
dinsdag 17 april:
verse augurk
woensdag 18 april:
peer
donderdag 19 april:
sinaasappel
Op vrijdag hebben we tijdens de
meesters- en juffendag een
tussendoortje van de ouderraad, daarom hebben
we het Schoolfruit verschoven.

Beste ouder(s)/verzorger(s),
Afgelopen maandag hebben wij een ontzettend leuke opening gehad van ons nieuwe
schoolbrede thema: De Tijdmachine. De komende weken gaan onze leerlingen een
kijkje nemen in het verleden. Elke groep zal een andere tijd belichten. Op de website
houden wij u op de hoogte van het thema.
De komende periode zijn wij als schoolleiding druk bezig met het volgende schooljaar.
Samen met de MR kijken wij naar de financiën, de groepsindelingen, formatie en
kalender. In juni zal dit met u gedeeld worden.
Werving nieuwe directeur
De afgelopen week is in overleg met ouder- en personeelsgeleding van de MR een
profiel opgesteld voor de nieuw aan te stellen directeur voor de st. Jozefschool/
Pontonnier. De MR zal ook vertegenwoordigd zijn in de benoemingsadviescommissie.
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Afgelopen zaterdag is een advertentie geplaatst in de Volkskrant. Meer informatie is te
vinden op
Linkedin:
https://www.linkedin.com/jobs/cap/view/616660852/?pathWildcard=616660852&trk=
mcm
Mocht u iemand kennen die wellicht geschikt is voor deze uitdagende en prachtige
baan dan hopen wij natuurlijk dat u de informatie wilt delen met diegene. Wij hopen op
een flink aantal reacties en een succesvolle procedure!
Stand van zaken tevredenheidsonderzoeken Pontonnier
In de afgelopen weken hebben wij bij zowel leerlingen als ouders/verzorgers een
tevredenheidsenquête uitgezet. Ruim 30 % van de ouders/verzorgers heeft
deelgenomen, waarvoor onze hartelijke dank. Dit responspercentage is hoog genoeg
om te kunnen spreken van representatieve resultaten.
De komende twee weken zullen we met het team en met de MR de resultaten van
zowel de ouder- als de leerling enquête analyseren en aandachtspunten en
vervolgacties vastleggen. Uiteraard zullen we deze ook met u delen.
Update verbetertraject:
Het begrijpend lezen krijgt extra aandacht, zowel door hier gericht meer tijd voor uit te
trekken tijdens de lessen als door een kwaliteitsimpuls vanuit het
samenwerkingsverba
Gonny Blokland, leesspecialist van team
P2O, ondersteunt de leerkrachten en helpt hen met praktische tips en
handelingsadviezen.
Taalbeleid:
Diverse taalmethodes worden bekeken, er zijn gesprekken met taalspecialisten en er
wordt informatie opgehaald bij andere scholen. De komende maanden gaan we een
aantal methoden uitproberen om zo goed geïnformeerd te kunnen kiezen voor een
taalmethode die het best bij ons past. Belangrijk daarbij is dat er een goede aansluiting
is tussen onder-, midden- en bovenbouw.
Didactisch handelen:
goede voorbeelden en delen deze met elkaar. De IB-ers van beide locaties hebben
lesobservaties gedaan bij alle leerkrachten, waarbij werken met het expliciete directe
instructiemodel (EDI) centraal stond.
Beweegwijs/schoolplein
De subsidie aanvraag voor Beweegwijs is inmiddels de deur uit, eind juni zullen wij
weten of de subsidie toegekend gaat worden en wij volgend schooljaar Beweegwijs
kunnen starten! Spannend!
Vrijwilligers:
Als school werken wij al jaren met diverse vrijwilligers. De komende weken zal Nellie,
een nieuwe vrijwilliger, een uur per week gaan lezen met diverse leerlingen. Nellie is
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zelfstandig vertaler van Frans en Engels. Wij vinden het ontzettend fijn dat Nellie ons een
uur per week komt ondersteunen.
Website:
Actueel nieuws wordt vrijwel meteen op de website geplaatst, neem daarom af en toe
een kijkje!
Start nieuwe leerlingen
De laatste zes weken voor de zomervakantie is het niet wenselijk dat nieuwe leerlingen
instromen. Kinderen geboren in juni/juli zullen daarom uitgenodigd worden om te
starten na de zomervakantie.
Met vriendelijke groet,
Mirjam van Beelen, locatieleider
Nienke Pol, interim directeur

Herhaalde oproep: Broertjes en zusjes aanmelden
Wij kijken vooruit 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.

Unicefloop
Aan alle kinderen die meelopen met de Unicefloop; veel wandelpleizer!
Zaterdag 14 april
Dinsdag 24 april

9.00 uur start Unicefloop bij
Parkschouwburg
Laatste inleverdag gevulde Unicefenveloppen

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?
We laten merken hoe rustig we kunnen (samen)werken
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Herhaling en aanvulling: 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
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.

Aanvulling:
Het spellencircuit voor alle groepen gaat sowieso door. Het zou fantastisch zijn als er
nog vijf paar helpende handen bij komen. Het gaat om het begeleiden van een
spelonderdeel. Om 9.30 uur kunt u helpen met het klaarzetten van onderdelen en vanaf
10.00 uur begint het circuit. Om 11.30 uur gaan de kinderen buiten spelen en ruimen
de helpers de spullen binnen op.
U kunt zich aanmelden via de inschrijfformulieren bij de klassendeuren.
Bij de onderbouw zijn al genoeg ouders/verzorgers die willen helpen, super!
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben
dan kunt u altijd bij een van de leerkrachten terecht.
Met vriendelijke groet,
Het team van De Pontonnier
Contactpersoon is Ineke Nooij
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Mad Science
Er zijn 23 kinderen die zich hebben aangemeld voor de naschoolse cursus
van Mad Science, dus maandag 16 april start de cursus. Dit zal in het
instructielokaal zijn, dat is het lokaal tussen de midden- en bovenbouw.
Veel plezier!

Bijenlint
Op zondag 22 april is de Landelijke Zaaidag. Het doel is om meer planten, bloemen en
bomen te creëren voor bijen en vlinders; het zogenaamde bijenlint. Aangezien ons
thema dit jaar In de tuin is en we zelfs een groep hebben die de Bezige Bijtjes heet, leek
het juf Ineke te Hoven en mij leuk deze informatie met u te delen. Ik doe zelf ook mee in
de Risdammerhout en langs de Provinciale weg met het zaaien. Willen uw kinderen en u
ook meedoen? Meer informatie kunt u via stadslandbouwhoorn@gmail.com vragen. En
misschien komen we elkaar die dag dan wel tegen!
Informatie van http://m.hoorngids.nl/#!/news/3683820:

Fase 2 is de landelijke zaai dag op 22 april. Dan gaan wij
samen met buurtbewoners aan de slag om in bepaalde delen
van Hoorn het Lint verder aan te leggen. Wij hebben hiervoor
de Hoornse bijenbrigade opgericht, en mensen kunnen zich
bij ons aanmelden om mee te gaan doen op 22 april:
stadslandbouwhoorn@gmail.com.

Marieke

Nieuws uit de onderbouw
schoolbrede project van de tijdmachine. Afgelopen maandag is het project op
bijzondere wijze geopend in de aula!
In de klas leeft het onderwerp zeker, want in de bouwhoek worden al kastelen gemaakt.
Inspiratie volop! De kinderen willen graag een ophaalbrug voor het kasteel in de
bouwhoek, dus als iemand nog een groot stuk karton heeft, dan kunnen ze daar mee
aan de slag.
Vrijdag 20 april is de dag van de Koningsspelen, en (meesters-) en juffendag. Fijn, dat er
zoveel hulpouders ingeschreven staan voor die ochtend! In de gang hangt een overzicht
5

Nieuwsbrief

13 april 2018

van die dag, te beginnen met het koningsontbijt, dat door de
Ouderraad wordt verzorgd. De donderdag ervoor, 19 april,
zetten we na schooltijd alle spullen klaar, zodat we die op
vrijdag snel kunnen pakken. We hopen op mooi weer, zodat
we een aantal activiteiten buiten kunnen doen, maar bij slecht
weer maken we er ook een leuke ochtend van!
Op woensdag 25 april komt juf Jedidja voor de laatste keer
naar school. Per 1 mei wordt Jedidja afgekeurd en ze wil zo graag de kinderen nog een
keertje zien. Dat zal voornamelijk in groep 3 gebeuren, want de kleuters kennen juf
Jedidja niet, of bijna niet.
Donderdag 26 april is de laatste dag voor de vakantie, dus dan mogen de kinderen
weer speelgoed meenemen van thuis, om daar samen in de klas mee te spelen.
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Nieuws uit de middenbouw
Juf Elly en juf Marije
Dansworkshop
Op 24 april krijgen de groepen 3 en 4/5 een dansworkshop uit het cultuuraanbod voor
scholen. Carlijn Visser van de Blauwe Schuit zal met deze dansexpressie aansluiten bij
ons thema Tijdmachine. Een passend aanbod!
Ridders en Jonkvrouwen
Groep 3 werkt binnen het thema Tijdmachine aan de periode van de middeleeuwen,
speciaal aan ridders, jonkvrouwen en kastelen. We hebben een woordspin gemaakt en
vragen bedacht en de eerste kastelen zijn prachtig geworden.

Zoals u elders in de Ponto heeft kunnen lezen, neemt juf Jedidja afscheid van de
kinderen op de Pontonnier op 25 april. We vinden het fijn haar weer even te zien en
gezellig met haar samen te zijn.

Nieuws uit de bovenbouw
Wij zijn deze week gestart met het thema "de Tijdmachine" Op woensdagochtend 25
april gaan wij in het kader hiervan op bezoek bij het schip "De Halve Maen". Wij zijn nog
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op zoek naar drie ouders/verzorgers die mee willen fietsen. Zij mogen bij het bezoek
aanwezig blijven. U kunt zich opgeven bij een van de leerkrachten.
GROEP 8
Op dinsdag- en woensdagochtend zal bij groep 8 de Iep-eindtoets worden afgenomen.
De kinderen zijn op school al "opwarmopdrachten" aan het maken. Verder kunnen ze
hier niet voor oefenen. Het is fijn als de kinderen uitgerust op school komen voor de
beste concentratie.
De komende periode zal er steeds meer aandacht worden besteed aan het oefenen van
de musical. Alle kinderen hebben het boekje met de tekst al mee naar huis. Ze moeten
dit iedere dag bij zich hebben op school. Gaan we repeteren en hebben ze het niet bij
zich, dan mogen ze die keer niet mee doen. Helpt u uw kind herinneren? Ze krijgen
komende week een bladzijde mee met een stukje tekst dat ze moeten oefenen (uit het
hoofd!) voor de auditie. Deze zal plaatsvinden op dinsdagochtend 24 april. In die week
worden dan de definitieve rollen bekend gemaakt. We kijken zorgvuldig naar de
verdeling daarvan. Niet ieder kind zal de rol krijgen van zijn of haar keuze, maar
uiteindelijk komt het altijd goed, groeien de kinderen in hun rol en gaan ze een
spetterende musical neerzetten! We zijn al een beetje begonnen en de groep is enorm
enthousiast. We hebben er heel veel zin in!

Sportnieuws
Beeball toernooi
Honk- en softbalvereniging Urbanus organiseert het Beeballtoernooi.
Wanneer: zaterdag 9 juni, 09:00 uur
Groep: 3-4
Waar: Urbanus, Risdam
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
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Beeball-lessen
Deze flyers zijn ook op school uitgedeeld:
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Aanbod Brede School
Afgelopen woensdag heeft u een mailtje gekregen over het aanbod van de Brede
School. De activiteiten starten aanstaande maandag al.
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Vooruitkijkend zagen wij dat we de rapportperiode iets te vroeg op de planning hebben
staan. De rapporten gaan mee op vrijdag 6 juli, en niet op 22 juni.
De 10-minutengesprekken zullen pas in de laatste twee schoolweken zijn en niet al eind
juni.

Agenda
Zaterdag 14 april
Maandag 16 april

Unicefloop
Start naschoolse cursus Mad
Science
IEP-toets groep 8
Juf Ineke heeft Bapo, meester Ronald
voor groep 1-2
Middenbouw geen gym van meester
Ronald, wel buitenspeelactiviteit
Vaccinatie 9-jarigen
IEP-toets groep 8
Meesters- en juffendag/
Koningsspelen
Laatste inleverdag gevulde Unicefenveloppen
Groep 3-4 dansworkshop
Bovenbouw bezoekt Halve Maen
Juf Jedidja neemt afscheid in gr. 3
Ponto
Juf Louise Klein voor groep 4-5
Groep 1-2 speelgoedochtend
Koningsdag; alle groepen vrij
Meivakantie
Meester Ronald voor groep 4-5
Luizencontrole
Rapportmappen inleveren
Meester Ronald voor groep 4-5
Middenbouw geen gym van meester
Ronald, wel buitenspeelactiviteit
Meester Ronald voor groep 4-5
Hemelvaartsdag; alle groepen vrij
Extra vrije dag voor alle groepen
ov.: korfbaltoernooi gr 5-8
Tweede Pinksterdag; iedereen vrij
Juf Ineke vrij, meester Ronald gr 1-2
Middenbouw geen gym van meester
Ronald, wel buitenspeelactiviteit
20.00u: OR-vergadering
11.30-12.15u: afsluiting project
Tijdmachine, met ouders/verzorgers
Ponto

Dinsdag 17 april
Dinsdag 17 april
Dinsdag 17 april
Dinsdag 17 april
Woensdag 18 april
Vrijdag 20 april
Dinsdag 24 april
Dinsdag 24 april
Woensdag 25 april
Woensdag 25 april
Woensdag 25 april
Donderdag 26 april
Donderdag 26 april
Vrijdag 27 april
Ma. 30 april t/m vr. 4 mei
Maandag 7 mei
Maandag 7 mei
Maandag 7 mei
Dinsdag 8 mei
Dinsdag 8 mei
Woensdag 9 mei
Donderdag 10 mei
Vrijdag 11 mei
Woensdag 16 mei
Maandag 21 mei
Dinsdag 22 mei
Dinsdag 22 mei
Dinsdag 22 mei
Vrijdag 25 mei
Vrijdag 25 mei
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