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Beste ouder(s)/verzorger(s),
Afgelopen vrijdag waren de koningsspelen, wat hadden we een prachtig weer en wat
fijn dat er zoveel hulpouders waren om ons te helpen! Ontzettend bedankt!
Het is bijna meivakantie, wij hebben dan een week vrij, heerlijk! Misschien vraagt u zich
af waarom wij geen twee weken meivakantie hebben. De reden daarvoor is dat wij nog
tot het schooljaar 2019/2020 in de overgangsperiode van het continurooster
zitten. Meer hierover kunt u lezen in op de website onder het kopje schooltijden en
continurooster.
Na de meivakantie staat er een aantal dingen op het programma waaronder de
ouderavond op 8 mei. Op deze avond willen wij samen met u de afgelopen periode
evalueren en u de ruimte geven om mee te praten over de huidige stand van zaken. Om
19:15 zullen de deuren open gaan en wij starten om 19:30.
Verwachte eindtijd zal 21:00 zijn.
De vloeren van onze aula zullen in de meivakantie vervangen worden, we zijn ontzettend
benieuwd naar het eindresultaat!
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Personele zaken





Juf Marije is weer helemaal terug, wat ontzettend fijn!
Juf Monique Visser, onderwijsassistent groep 1/2, zal na de vakantie een
operatie ondergaan voor haar epilepsie. Zij zal zeker tot de zomervakantie niet
aanwezig zijn bij ons op school. Wij wensen haar veel sterkte en succes!
Juf Jedidja, onderwijsassistent die tot vorig jaar werkzaam was bij ons, heeft
vandaag afscheid genomen van onze school. Juf Ursula zal haar dit schooljaar
blijven vervangen als onderwijsassistent in groep 1/2.

Met vriendelijke groet,
Mirjam van Beelen, locatieleider
Nienke Pol, interim directeur

Welkom!
Miley en Bianca zijn vorige week gestart in groep 1, van harte welkom!
We wensen jullie allebei veel plezier op school!

Nieuws van de MedezeggenschapsRaad (MR)
Een kort verslag van de vergadering van 24 april 2018.
Formatieplannen
De formatieplannen voor beide locaties zijn uitgebreid besproken. De beide teams
hebben hier samen over gesproken en keuzes gemaakt. Deze zijn aan ons toegelicht.
Welke leerkracht op welke groep komt is nog niet bekend. Wij hebben vertrouwen in
de indeling van de groepen.
Uitslag tevredenheidsonderzoeken
De afgelopen maanden zijn de tevredenheidsonderzoeken uitgevoerd onder leerlingen,
ouders en leerkrachten. De resultaten zijn besproken in de teams. Samen hebben zij
voor de aandachtspunten bepaald hoe zij deze gaan aanpakken. Ook was er aandacht
voor de punten die wel goed gaan. Bijvoorbeeld: de leerlingen gaan met plezier naar
school!
BenoemingsAdviesCommisie (BAC) nieuwe directeur
Namens de MR zijn Marian (leerkracht Jozefschool) en Larissa (ouder Pontonnier) lid
van de BAC. Deze commissie is verantwoordelijk voor de aanstelling van een nieuwe
directeur voor onze school. Inmiddels zijn zij gestart met selecteren van kandidaten.
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Nieuw MR-lid gezocht: ouder van Jozefschool
Petra, ouder van de Jozefschool, gaat na 6 jaar de MR verlaten. Haar jongste zit
inmiddels in groep 8 en gaat volgend schooljaar naar het voortgezet onderwijs. Er komt
dus een plek vrij in de MR voor een ouder van de Jozefschool. Heb je interesse meld je
aan via mr@jozefschool.nl. Heb je nog vragen? Spreek gerust Marian of Marijn aan.
Wij bedanken Petra voor haar fantastische inzet de afgelopen jaren!
Ouderavond 8 mei 2018

MR is aanwezig

Op dinsdagavond 8 mei 2018 staat er weer een ouderavond gepland. Deze avond is
een vervolg op de ouderavond eerder dit schooljaar. Ook wordt de uitslag van de
tevredenheidsonderzoeken besproken. Uiteraard zijn de leden van de MR ook aanwezig
tijdens deze interactieve avond!
Tot ziens op 8 mei!
Volgende vergadering:
Woensdag 30 mei om 20.00 uur op de Pontonnier.
Vragen?
Stel ze gerust via mr@jozefschool.nl of mr@pontonnier.nl of spreek een van ons aan in
de wandelgang!
Jozefschool: Melinda, Marian, Petra en Marijn
Pontonnier: Germaine, Pauline, Larissa en Viola

Schoolfruit
De verstrekking van het EU-Schoolfruit is helaas weer afgelopen. Als school kijken
we terug op een geslaagde en gezonde periode. Kinderen waren vaak
enthousiast en hebben goed hun best gedaan om nieuwe smaken te proberen.
Zonder hulp van de ouderraad hadden wij niet mee kunnen doen aan dit project!
Zij hebben steeds al het fruit en de groentes voorbereid, zodat de leerkrachten het
zo konden uitdelen. Daar zijn we heel blij mee! Lieve ouderraadleden en anderen
die hebben geholpen; BEDANKT! Wat de ouderraad en school betreft had er iets meer
variatie in de gezonde snacks kunnen zitten. Dat hebben we als feedback genoemd
naar de organisatie. Verder waren we erg tevreden over de samenwerking met de
organisatie en de leverancier.
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En nu? Als school vinden wij het heel belangrijk dat kinderen, en ook volwassenen,
gezond eten. Een verantwoord tien-uurtje draagt daar goed aan bij. Daarom voeren wij
na de meivakantie het volgende gebruik in:

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?

Boekenverkoop voor aanschaf nieuwe boeken
Op de tafel bij de piano in de aula
staan dozen met oude boeken uit de
bibliotheek. Deze worden verkocht
voor 0,50 per stuk. De opbrengst
gaat naar de aanschaf van nieuwe
leesboeken voor de
schoolbibliotheek.
Ze zijn ingedeeld in midden- en
bovenbouwboeken zodat het niveau
en de inhoud enigszins kloppend is
bij de leeftijd en ontwikkeling van de
kinderen.
Er staat een potje bij waar het geld
in kan. Het gaat natuurlijk op basis
van vertrouwen.
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In groepsverband leren typen: de Typetuin start in oktober!
Bij voldoende aanmeldingen gaat op PCBS Het Kompas (loc. Huesmolen) op vrijdag 5
oktober 2018 om 14:30 uur de klassikale typecursus van de Typetuin van start. Met 10
vingers blind leren typen, onder begeleiding van onze ervaren type-coaches, was nog
nooit zo uitdagend. Schrijf je zoon/ dochter nu alvast in! Ontvang bij inschrijven voor 1
augustus 10 euro speciale scholenkorting plus een jaar lang toegang tot Rekentuin/
Taalzee en Words & Birds t.w.v. 40 euro. Of kies voor 15 euro extra korting met
promotiecode korting15.
Meer info is te vinden op: www.typetuin.nl/vroegboekactie
Wees er snel bij want er is maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Nieuws uit de onderbouw
Wat hadden we een gezellige dag op vrijdag 20 april tijdens de koningsspelen en de
juffendag!
We willen de ouderraad bedanken voor alle voorbereidingen voor het Koningsontbijt en
natuurlijk ook de ouders/verzorgers, die ons hebben geholpen met het ontbijt en de
spelletjes. Het was prachtig weer en de kinderen hebben zich uitstekend
vermaakt. En de juffen waren heel erg verwend met mooie cadeautjes!
de meivakantie weer opgepakt.
Nog steeds wordt er enthousiast aan gewerkt.

want vanaf 8 mei staat de leskist van het MAK in de klas. Als er iemand is die de leskist
op 7 mei wil ophalen bij het MAK, kan hij/zij zich bij juf Ineke melden. De leskist kan
tussen 15.00 en 16.30 uur bij MAK Blokweer (Kloosterhout 1-2) opgehaald worden.

moeten dus doen alsof ze niks zien. Het is wel fijn, als elk kind een tasje heeft om het
cadeautje in te doen, dan kan het ook niet natregenen.
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Kleutersportdag
De sportdag van de onderbouw is op donderdag 7 juni tussen 10:00 uur en
12:30 uur. Deze sportieve ochtend voor de kleuters zal in sporthal de
Huesmolen zijn.
Om dit tot een leuke speelactiviteit te maken
hebben wij uw hulp nodig. Wilt u helpen om
deze activiteit tot een succes te maken? Stuur
een mail naar a.vogelpoel@depontonnier.nl of schrijf uw
naam op de intekenlijst bij de klas.
In verband met de kleutersportdag heeft de middenbouw
geen gymles op donderdag 7 juni.

Nieuws uit de middenbouw
Dank u!
Voor alle lieve knutsels, tekeningen en cadeautjes voor de "jarige" juffen.
En natuurlijk hartelijk dank voor de ouderhulp, waardoor alle kinderen en juffen een fijne
dag hadden.
Voor de agenda:
In verband met de kleutersportdag heeft de middenbouw geen gymles op donderdag 7
juni.
Sportdag op donderdag 28 juni
De sportdag van de midden- en bovenbouw is op donderdag 28 juni. Deze
sportieve dag voor de groepen 3 t/m 8 zal op de atletiekbaan op de Blauwe Berg
zijn.

Er is voor de sportdag hulp nodig met het
begeleiden van groepjes en activiteiten.
Wilt u helpen om deze activiteit tot een
succes te maken? Stuur een mail naar
a.vogelpoel@depontonnier.nl of schrijf uw
naam op de intekenlijst bij de klas.
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Sportnieuws
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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
In de gymles heeft de middenbouw 3 beeball clinics gekregen. Met een beeball veldje
naast de school, zou het toch heel leuk zijn om mee te doen aan het Beeball toernooi?!
Er zijn tot nu toe 2 inschrijvingen. Om een team te vormen zijn er 5 à 6 spelers nodig.
Wie vult het team aan, en doet er ook mee?
Ook hebben de kinderen van de middenbouw een flyer meegekregen om mee te
trainen bij Urbanus.

Beeball-lessen
Deze flyers zijn ook op school uitgedeeld
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Nieuws uit de Torteltuin
Geen nieuws is goed nieuws
Een poos heeft nieuws uit de Torteltuin de Ponto deadline niet gehaald. Dat wil niet
op nieuwtjes op te snuiven is zélf een rondje door de schooltuin maken. Dan zie je, ruik
je, voel je nieuw leven. Alle tinten groen!
Nepnieuws: de voetafdruk
Rood-wit afzetlint in de Torteltuin? Meestal wordt dit lint gebruikt voor politie-onderzoek.
Er werd dan ook flink gefantaseerd waaróm dat lint er was. De echte reden: het lint was
een tijdelijke maatregel om jonge plantjes te beschermen tegen (heel veel)
kindervoetafdrukken. Er hadden zich in de afgelopen winter nogal wat nieuwe
weggetjes gevormd dwars door de beplanting, vandaar.
Groen
Zelfs ín de klassen is het groen! Er staan bakken met zaailingen uit de verzamelde
zakjes van een bekende supermarkt. Tomaten, sla, bietjes, worteltjes, de kinderen
zorgen er goed voor. Na de vakantie
kunnen de jonge plantjes naar buiten.
Kleur
Naast alle soorten groen is er ook
volop KLEUR! De kleuters hebben in
november bollen geplant. Nu nog te
bewonderen: een zee van kleuren
door de hele tuin. En heb je ooit
groene bloemen gezien? Kijk maar
eens bij de zwarte, rode en
kruisbessen. En de kerstroos is er
ook nog (achter de regenton staat er
eentje te shinen).
Wit
Volgens sommigen is wit geen kleur.
Maar veel bomen bloeien nu WIT! Let
maar eens op de fruitbomen (appel,
peer, pruim, kers). Kom je dichterbij,
dan zie je dat wit nooit helemaal wit
is. Je hebt wit met roze, groenig wit,
geel-wit en oranje-wit. Waar de
stamper en meeldraden zitten, wordt
straks het klokhuis.
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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
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

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
19.30u: Ouderavond
Meester Ronald voor groep 4-5
Hemelvaartsdag; alle groepen vrij
Extra vrije dag voor alle groepen
Juf Ineke vrij, Meester Ronald gr. 1-2
ov.: korfbaltoernooi gr 5-8
Vrijdag Fruitdag.. maar groente
mag ook!
Tweede Pinksterdag; iedereen vrij
Juf Ineke vrij, meester Ronald gr 1-2
Middenbouw geen gym van meester
Ronald, wel buitenspeelactiviteit
20.00u: OR-vergadering
Sluitingsdatum aanmelding
Beeballtoernooi 9 juni
Vrijdag Fruitdag.. maar groente
mag ook!
11.30-12.15u: afsluiting project
Tijdmachine, met ouders/verzorgers
Ponto
Voorleesfeest
CITO-periode
20.00u: MR-vergadering op de
Pontonnier
Vrijdag Fruitdag.. maar groente
mag ook!

Dinsdag 8 mei
Woensdag 9 mei
Donderdag 10 mei
Vrijdag 11 mei
Dinsdag 15 mei
Woensdag 16 mei
Vrijdag 18 mei
Maandag 21 mei
Dinsdag 22 mei
Dinsdag 22 mei
Dinsdag 22 mei
Woensdag 23 mei
Vrijdag 25 mei
Vrijdag 25 mei
Vrijdag 25 mei
Ma. 28 t/m do. 31 mei
Ma. 28 mei t/m vr. 15 juni
Woensdag 30 mei
Vrijdag 1 juni
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