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Beste ouder(s)/verzorger(s),
Hierbij een nieuwe Ponto vol met informatie voor de komende twee weken.
Stand van zaken tevredenheidsonderzoeken Jozefschool/Pontonnier
Eind volgende week ontvangt u een samenvatting van de uitkomsten van de
tevredenheidsonderzoeken op de Jozefschool. Heel in het kort kunnen we u al vertellen
dat de resultaten tot ons grote plezier grotendeels positief zijn. Het allerbelangrijkste
daarbij vinden wij dat de leerlingen, ouders/verzorgers en medewerkers van de
Pontonnier het in het algemeen fijn vinden op school, zich veilig voelen en dat zij zich
gezien en gehoord voelen. De betrokkenheid van iedereen is groot! Uiteraard zijn er ook
aandachtspunten, zoals de onderwijsondersteuning, het leerstofaanbod en de werkdruk
bij de medewerkers. Punten die we zeer serieus nemen en waar we ook het komende
schooljaar hard mee aan de slag gaan.
AVG wetgeving
Als stichting en als school houden wij ons aan de nieuwe wetgeving rondom privacy.
Vele veranderingen zijn er doorgevoerd waaronder het geven van toestemming voor het
plaatsen van foto's/ video's van leerlingen. U heeft dit formulier allemaal ingevuld en
aangegeven wat u wel en niet wilt. Indien u het formulier niet ingevuld heeft, gaan wij er
vanuit dat u geen toestemming geeft voor het plaatsen van foto's/ video's. Wij zullen u
jaarlijks aan het begin van het schooljaar vragen om te checken of uw toestemming nog
steeds hetzelfde blijft.
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Promofilm De Pontonnier
De promofilm is klaar, wat zijn wij trots op het resultaat! Bij deze Ponto zit een link om
het filmpje te bekijken....heel veel kijkplezier!
https://vimeo.com/268373552
wachtwoord: pontonnier

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

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 28 mei:
Als je werkt op de gang, is het stil en rustig, dat weten wij allang.
Week van 4 juni:
Schoppen, slaan, knijpen en bijten vinden wij laf. Wij houden onze handen en voeten bij
onszelf en blijven van andere kinderen af

Rapporten
Wilt u de rapportmap van uw kind(eren) inleveren bij de groepsleerkracht? Wij hebben
nog niet alle mappen ontvangen.
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.

Bedankdag
De opzet van de bedankdag passen wij aan. Wij laten de bedankochtend op vrijdag 6
juli vervallen. In plaats daarvan is er een moment tijdens de jaarsluiting op vrijdag 20 juli
waarop we onze helpende handen graag willen bedanken voor alle hulp tijdens het
schooljaar.
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Nieuws uit de onderbouw
bijenkastje zat er bij, mooie boekjes en een honingraat. De leskist moet teruggebracht
worden naar het MAK Blokweer op maandag 28 mei.
Wie wil dat voor ons doen? We zijn daar enorm mee geholpen!
Denkt u nog aan het terugbrengen van het rapport? Onze stapel is nog niet compleet!
We genieten van het mooie weer. Dat komt goed uit, nu de SKH aan het verbouwen is
en wij dus niet in de speelzaal kunnen. Denkt u er aan, dat u uw kind thuis al goed
insmeert met zonnecrème en eventueel een petje mee geeft voor het buiten spelen?
De sportochtend voor de kleuters is op donderdagochtend 7 juni. Voor enthousiaste
ouders/verzorgers of grootouders zijn nog enkele plaatsen beschikbaar! Aanmelden kan
op het lijstje in de onderbouwgang.

Sportnieuws
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.
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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Naschoolse activiteit typecursus de Typetuin gaat weer van start.
Beste ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen uit de groepen 5 t/m 7,
Volgend schooljaar zit je kind in groep 6, 7 of 8. Geef je kind een voorsprong voor de
rest van zijn/haar leven! Schrijf in voor 1 augustus en ontvang extra voordeel.
Waarom leren typen?
Kinderen die al jong een typecursus hebben gevolgd, werken sneller en maken minder
fouten dan kinderen die zichzelf (verkeerd) leren typen. Je voorkomt lichamelijke
klachten door al op jonge leeftijd een goede typehouding aan te leren. Onderzoek wijst
uit dat kinderen met een goede typevaardigheid beter kunnen spellen.
Leren typen is tegenwoordig minstens net zo belangrijk voor jouw kind als een mooi,
leesbaar handschrift. Maar dat gaat niet vanzelf; in een groepje onder begeleiding van
een professionele type-coach boek je het beste resultaat. In de Typetuin oefent ieder
kind op zijn/haar eigen niveau. Hierdoor is het tempo waarmee de cursus wordt
doorlopen ook voor ieder kind anders.
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Startdatum: vrijdag 5 oktober 2018
Lestijd: 14:30 tot 15:30 uur
Leslocatie: PCBS Het Kompas (loc. Huesmolen), Huesmolen 61 11DE 1625 HZ
HOORN









De Typetuin is ontwikkeld door Oefenweb (bekend van Rekentuin en Taalzee).
Kinderen oefenen online op hun eigen tempo en niveau.
Aangepaste normering voor kinderen met bv. dyslexie.
Kinderen oefenen thuis 2 keer per dag 15 minuten.
Recent compleet vernieuwd: met extra taaloefeningen, games en nog veel meer!
De cursus duurt 13 schoolweken; hierin zijn 8 groepslessen van 60 minuten
gepland.
Diplomagarantie (kijk voor de voorwaarden op https://www.typetuin.nl ).

Kies je korting (bij aanmelding vóór 1 augustus 2018)

Prijs
cursus

Directe
schoolkorting

Keuze-korting

Optie 1:
Een jaar lang gratis
toegang tot Rekentuin,
Taalzee en Words &
-. Je

Optie 2:

korting, je betaalt

Korting wordt direct Gebruik promocode KORTING15 wanneer je
kiest voor optie 2. Meer info op
berekend
https://www.typetuin.nl/vroegboekactie

Inschrijven is een fluitje van een cent
1) Meld jouw zoon/ dochter aan via https://www.typetuin.nl. Klik rechts bovenaan op

leslocatie in.
3) De cursus van jouw keuze verschijnt rechts naast het kaartje. Niet de juiste cursus?

6

Nieuwsbrief

25 mei 2018

Klik dan het bolletje aan van de cursuslocatie van jouw keuze.

5) Kies je voor optie 2 van de keuze korting, vul dan promocode KORTING15 in.
6) Rond de inschrijving verder af.

Heb je vragen over de cursus of lukt het aanmelden niet?
Neem gerust contact op via info@typetuin.nl of 013-5220579.
Met vriendelijke groeten,

Team van de Typetuin

#DurfTeVragen
Klein speelmateriaal
Voor de kleuterspeelzaal zijn we op zoek naar klein materiaal. Heeft u nog knijpers,
knikkers, stuiterballen of ballonnen in huis, en wilt u die aan de kleuters geven om mee
te spelen in het speellokaal? Heel graag!
Inleveren kan bij juf Ineke of bij juf Anneloes (op het kantoor van juf Marieke). Alvast heel
erg bedankt!

Klusjesman gezocht
Wie kan er een balansbord maken? Dat is een plankje met een
balkje er onder. Je kunt er mee oefenen om te balanceren. De
dikte van het balkje bepaalt de moeilijkheid van het balansbord.
Bent u handig en bereid om dit voor de school in elkaar te
klussen? Graag contact opnemen
via a.vogelpoel@depontonnier.nl of via juf Ineke te Hoven.
Op het plaatje ziet u wat ongeveer het idee is.

Boren
Ook zoeken we iemand die in het lokaal van juf Louise en juf Ineke een whiteboard wil
ophangen. Er is een goede boor voor nodig, die hebben wij niet. Het is een stenen
muur. Biedt u zich aan? Meldt u het dan bij juf Louise van Maaswaal; in school of via
l.van.maaswaal@depontonnier.nl
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Agenda
Ma. 28 mei t/m vr. 1 juni
Ma. 28 mei t/m vr. 15 juni
Woensdag 30 mei

Voorleesfeest
CITO-periode
20.00u: MR-vergadering op de
Pontonnier
Vrijdag Fruitdag.. maar groente
mag ook!
Opening verbouwde SKH-lokaal
Ronald jarig
Ronald voor groep 1-2
Middenbouw geen gym, maar een
buitenspeelactiviteit
Sportochtend onderbouw
Vrijdag-Fruitdag, maar groente mag
ook!
11.45-12.15u: weeksluiting
Ineke/Linda en Germaine
Ponto
8.50u: Beeball toernooi o.v. gr 3-4
Avondvierdaagse
Vrijdag-Fruitdag, maar groente mag
ook!
11.30-12.15u: weeksluiting
Ineke/Louise vM, Louise K/Yanouk
en Elly/Marije
Schoolreisje voor alle groepen
Groep 8 kennismakingsmiddag VO
Vrijdag-Fruitdag, maar groente mag
ook!
Ponto

Vrijdag 1 juni
Vrijdag 1 juni
Maandag 4 juni
Dinsdag 5 juni
Dinsdag 5 juni
Donderdag 7 juni
Vrijdag 8 juni
Vrijdag 8 juni
Vrijdag 8 juni
Zaterdag 9 juni
Ma. 11 t/m do. 14 juni
Vrijdag 15 juni
Vrijdag 15 juni

Dinsdag 19 juni
Woensdag 20 juni
Vrijdag 22 juni
Vrijdag 22 juni
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