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Beste ouder(s)/verzorger(s),
Allereerst bedankt aan alle ouder(s)/verzorger(s) die gisteravond aanwezig waren op de
ouderavond, ontzettend fijn dat jullie er waren en met ons meegedacht hebben!
Er staat een prachtig weekend voor de deur en na het weekend zal er een nieuw
gezicht in de school te zien zijn. Joyce Kruijt-Warnaar komt bij ons invallen voor
Monique Visser. Wij zijn ontzettend blij dat zij bij ons komt werken. Joyce is
onderwijsassistente, ze was al werkzaam als vrijwilliger bij ons op school en is moeder
van Liam uit groep 3, welkom Joyce!
Na het weekend zal SKH gaan verbouwen, zij zullen 18 mei gaan starten en 30 mei
klaar zijn. Tot die tijd zal SKH na schooltijd gebruik maken van onze aula en het
instructielokaal.
Ander nieuws over kinderopvang! Na de zomervakantie zal ook Berend Botje in onze
school gaan huisvesten, zij zullen het lokaal naast groep 4/5 gaan gebruiken na
schooltijd. Wij zijn erg blij met de samenwerking en een breed aanbod van
kinderopvang in onze school! Binnenkort meer hierover!
Voor nu....wil ik u een heerlijk weekend toewensen!
Met vriendelijke groet,
Mirjam van Beelen, locatieleider
Nienke Pol, interim directeur
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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?
Week van 14 mei:

Week van 21 mei:

Avondvierdaagse
In de loop van volgende week ontvangt u de informatie over de Avondvierdaagse en
aanmelding. De vierdaagse vindt plaats van 11 tot en met 14 juni. De start en finish is
weer bij de HRTC (de renbaan naast zwembad De Waterhoorn).
-.

Inlog website
heeft, gaat u naar onze website op www.depontonnier.nl
U ziet dan onderstaand scherm. Als u nog geen inlog heeft, klikt u op het blauwe balkje
machtigen voor de groep(en) van uw kind(eren). Binnen een week kunt u dan de
ken. Mocht er iets misgaan of het duurt erg lang, vraagt u er dan
naar bij Marieke of Mirjam.
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Sportnieuws

Sportdagen
De sportochtend voor de onderbouw is op donderdag 7 juni en die
voor de midden- en bovenbouw op donderdag 28 juni. Er is voor de
sportdagen hulp nodig met het begeleiden van groepjes en
activiteiten.
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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.

Agenda
Donderdag 10 mei
Vrijdag 11 mei
Dinsdag 15 mei
Woensdag 16 mei
Vrijdag 18 mei

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!

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 mei t/m vr. 1 junii
Ma. 28 mei t/m vr. 15 juni
Woensdag 30 mei
Vrijdag 1 juni
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