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Beste ouder(s)/verzorger(s),
Na een heerlijk schoolreisje zijn nu de laatste weken aangebroken voor de vakantie,
weken waarin wij met de kinderen nog hard werken en alweer voorbereidingen treffen
voor het nieuwe schooljaar.
Voor groep 3/4a hebben wij een nieuwe leerkracht aangenomen! In een volgende Ponto
zullen we haar voorstellen samen met onze nieuwe intern begeleider. Wij zijn nu druk
bezig met de groepsindelingen voor de groepen 3/4, zodra deze bekend zijn zullen wij
dit met u delen.
Juf Monique zal na de zomervakantie nog niet meteen starten, zij is nog niet voldoende
hersteld en zal wat later in het schooljaar re-integreren. Wij zullen juf Monique vervangen
als onderwijsassistent tot zij weer terug is.
Het vijfdejaarsfeest zal dit jaar anders ingevuld worden dan de voorgaande jaren, het is
tijd voor iets nieuws! Juf Germaine zal de ouders/verzorgers van de groep hierover
inlichten.
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Maandagochtend gaan wij starten met het opknappen van het schoolplein,
wilt u meehelpen? Wij starten om 8:40 onder leiding van de
schoolpleincommissie. Wij hopen op uw hulp! We zoeken ouders/verzorgers,
opa's
die willen komen helpen. Alfabetische,
numerieke en voetstapsjablonen zullen tezamen met kleuren verf aanwezig
zijn. Ook hebben we voorbeeld parcoursen die kunnen worden nagemaakt;
een kind kan de was doen :-).
De interne samenwerking met Berend Botje is op bestuursniveau helaas niet
goedgekeurd, wat betekent dat zij geen gebruik kunnen maken van het instructielokaal
in onze school. Wij betreuren dit zeer maar zijn blij dat wij in onze Brede school nog
verder kunnen blijven samenwerken.
Aankomend jaar zal alleen groep 7/8 op schoolkamp gaan, waar het voorheen groep
6/7/8 was. Deze keuze is weloverwogen gemaakt en heeft mede te maken met de
groepsindeling. Ik begrijp goed dat het voor teleurstelling van sommige kinderen kan
zorgen. Gelukkig zijn er genoeg andere leuke activiteiten die de kinderen met elkaar
kunnen beleven.

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 25 juni:
Ruim je eigen rommel op, dan is de school netjes en tiptop.
Week van 2 juli:
Er is er maar één die praat, zodat het luisteren beter gaat.

Nieuws uit de onderbouw
Wat was ons schoolreisje een succes! Dank aan de ouderraad, die alles regelde en
natuurlijk zo veel enthousiaste ouders/verzorgers die mee waren voor de begeleiding.
Op woensdag 27 juni is onze jaarlijkse schoonmaakavond. Tussen 18.30 en 21.00 uur
kunt u komen helpen, maar natuurlijk is het ook mogelijk om later te komen of wat
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eerder weer weg te gaan. Als mensen thuis iets willen schoonmaken kan dat ook. Wij
zullen daarvoor die spullen op de kapstok van de kleuters zetten.
De laatste tienminutengesprekken van dit schooljaar zullen op een andere manier
verlopen, dan u gewend bent. Wij zullen een aantal ouders uitnodigen voor een
gesprek. Er komen dus geen intekenlijsten te liggen in de onderbouw.

Nieuws uit de middenbouw
Schoonmaakhulp gevraagd
Na een jaar intensief gebruik door de groep 3ers is
ons lokaal toe aan een schoonmaakbeurt.
De kasten kunnen een sopje gebruiken
De computerhoek mag afgestoft
De whiteboards worden weer fris na het afnemen
De letters uit de klikklakboekjes op alfabetische volgorde in de opbergdoos
De stilwerkhoek mag afgepoetst.
......
Wie zou ons daarbij willen helpen?
Dat mag onder schooltijd. Op dinsdag en donderdag als de kinderen gymmen, is het
lokaal vrij. Dat is van 9.45 tot 10.45u. Of tijdens de grote pauze van 12.00 tot 12.30 op
maandag, dinsdag of donderdag
We zouden ontzettend blij zijn met uw hulp.
Als een paar ouders/verzorgers allemaal een van de klussen hierboven op zich wil
nemen, is het zo gepiept!
Met vriendelijke groet
Elly Louwen

Sportnieuws
Sportdag op donderdag 28 juni
Volgende week donderdag, 28 juni a.s., is het weer zo ver. Er is een sportdag
georganiseerd. Net als de voorgaande jaren zal de sportdag voor de groepen 3 t/m 8
worden gehouden bij de Atletiekbaan De Blauwe Berg.
U wordt gevraagd om zelf uw kind te brengen en te halen, als uw kind zelf mag fietsen
kan dat natuurlijk ook.
De kinderen moeten uiterlijk om 08.45 uur aanwezig zijn.
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De sportdag zal tot 14.00 uur duren. Wij verzoeken u dan ook om uw kind op dit
tijdstip weer op te komen halen, mag uw kind zelf naar huis, zou u dit dan door willen
geven aan de leerkracht van uw kind?
Er zijn ook kinderen die op de donderdag bij de SKH zijn, indien dit het geval is bij uw
kind, zou u dit dan onderling op willen proberen te lossen, en anders door willen geven
aan de leerkracht van uw kind.
Hieronder nog even een aantal punten:
- De kinderen worden in sportkleding verwacht. Uw kind mag in korte sportbroek
en t-shirt komen, let wel op dichte sportschoenen.
- Er mogen geen voetbalschoenen met noppen gedragen worden.
- Uw kind moet een eigen lunchpakketje mee.
- Geef uw kind een eigen flesje water of bidon mee, wat opnieuw gevuld kan
worden.
- Smeer bij mooi weer uw kind 's ochtends thuis in met zonnebrandcrème, en
geef zonnebrandcrème mee om tussendoor extra in te laten smeren.
- Geef evt. een pet of zonnebril mee.
- Geef uw kind geen geld of waardevolle spullen mee.
- Tip: schrijf de naam van uw kind op losse spullen. Dan kunnen gevonden
voorwerpen gauw weer terecht komen.
Om deze dag tot een succes te maken hebben we natuurlijk hulp nodig van
ouders/verzorgers!
Een aantal ouders/verzorgers heeft zich al opgegeven. Mocht u ook nog kunnen en
willen helpen deze dag, zou u dit dan door willen geven aan de leerkracht of aan mij?
Uw hulp is welkom! Het gaat om het begeleiden van een groepje of onderdeel. Er hangt
een intekenlijst bij de klas. Wij zoeken nog minimaal vier paar helpende handen. Alvast
bedankt!
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u deze via juf Louise K. of juf Germaine stellen.
Met vriendelijke groet,
Anneloes Vogelpoel
Vakleerkracht bewegingsonderwijs / beweegmanager
RK Jenaplanschool de Pontonnier

Hockeytip
Wat is er leuker om de zomer hockeyend door te brengen? WFHC biedt daarom voor
alle kinderen zomerhockey aan.
Onze trainers staan klaar om jou binnen 10 lessen op een leuke manier alle
basistechnieken van het hockeyspel aan te leren. Spelplezier en veiligheid vormen,
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naast het aanleren van technische en tactische vaardigheden, de belangrijkste
uitgangspunten voor de training.
Je kunt gewoon op je gymschoenen deelnemen aan de trainingen. We hebben een
stick voor je te leen.
Zomerhockey vindt plaatst in de periode van 18 juni 2018 tot 22 juli 2018 (5 weken). Per
week worden er twee trainingen aangeboden.
Meisjes en jongens uit dezelfde leeftijdscategorie van verschillende teams trainen met
elkaar in dezelfde trainingsgroep.
Trainingstijden zomerhockey:
F
E
D
C
B
A

jeugd Woensdag 17.00 18.00
jeugd Maandag 16.15 17.15
Woensdag 16.00 17.00
jeugd Maandag 17.15 18.30
Woensdag 18.00 19.15
jeugd Maandag 18.30 19.45
Woensdag 19.15 20.30
jeugd Maandag 19.45 21.00
Donderdag 18.30 20.00
l jeugd Dinsdag 20.00 21.30
Donderdag 20.00 - 21.30

Als je op 1 oktober 2018 jonger bent dan 6,
train je mee met de F-jeugd;
6 of 7 jaar bent, train je mee met de F-jeugd;
8 of 9 jaar bent, train je mee met de E-jeugd;
10 of 11 jaar bent, train je mee met de D-jeugd;
12 of 13 jaar bent, train je mee met de C-jeugd;
14 of 15 jaar bent, train je mee met de B-jeugd;
16 of 17 jaar bent, train je mee met de A-jeugd.
De kosten vo

- per deelnemer. (F-jeugd
-.) Deelnemers aan het zomerhockey betalen GEEN inschrijfgeld als ze
daarna besluiten lid te worden.
Meedoen? Niet-leden kunnen zich via de site aanmelden voor zomerhockey. Vul het
inschrijfformulier in op de WFHC-site (onder lidmaatschap/aanmelden). Als je niet wil
meedoen aan zomerhockey, maar wel aankomend seizoen op hockey wil, stuur dan
een e-mail naar ledenadministratie@wfhc.nl.
Met vriendelijke groet,
Machiel van der Wolf
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Nationale Sportweek
Van 15 t/m 29 september 2018 is de 15e Nationale Sportweek. Een
sportieve gemeente als Hoorn probeert hier uiteraard weer aandacht aan te
besteden. Voor alle basisschool kinderen in de gemeente Hoorn bestaat er
de mogelijkheid om lekker veel te sporten deze week! Veel verenigingen in
Hoorn zetten de deuren open, wat resulteert in tal van activiteiten. Kijk in het
overzicht voor alle sportieve activiteiten en meld je aan. Je mag aan maar
liefst 2 activiteiten meedoen! Geef je nu op!
1. Ga naar sportencultuurhoorn.nl
2. Log rechtsboven in met je gegevens van vorig jaar of registreer je en
doe mee aan de Nationale Sportweek
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#DurfTeVragen
Balansbord
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.

Nieuws uit de Torteltuin
PLAGEN
Mensen(kinderen) kunnen plagen, maar planten ook! In de
schooltuin hebben we een paar pestkoppen die niet van
ophouden willen weten: het nagelkruid en de akkerwinde (foto).
Nu kun je ze een poos negeren, maar soms moet je ingrijpen:
weg ermee! De akkerwinde bijvoorbeeld slingert zich een weg
langs andere planten en klimt zelfs de appelboom in. De
bladeren en vruchten krijgen geen licht meer want de winde
pakt alles af. We trekken er heel wat uit, maar het venijn zit in
de wortels. Uitgraven is dan het enige wat helpt, met het gevaar
dat je juist jonge plaag-wortels weer uitdaagt om te gaan
groeien.
IN DE KNOOP
Bij het omspitten achter de fruitbomen vonden we een heleboel
regenwormen met een knoop erin (foto). Zó kunnen ze natuurlijk
niet naar boven kronkelen en lucht in de aarde brengen. We
hebben de knopen eruit gehaald en ze waren helemaal versuft.
Nu maar hopen dat we van de plaag planten af zijn en hulp
krijgen van de wormen!

Akkerwinde

VRUCHTEN
Het is gelukt om dit seizoen een heleboel frambozen te kweken! Ze smaken zalig, maar pluk
alleen de vruchtjes die helemaal rood zijn. Even geduld aub, de rest wordt ook rijp in de
komende dagen.
Dat geldt ook voor de bessen, die er straks weer volop zijn. De kruisbes kun je nu al (au,
stekels!) plukken. Even openbijten, mmm.
Nòg een succesje vieren we hoog in de lucht: er zijn kersen! We moeten nog even
bedenken hoe we ze kunnen plukken. De vogels wachten al tot ze kunnen toeslaan.
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Worm in de knoop

Frambozen

Bessen
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Groene tip!

Muziektip!
Taptoe Hoorn, zaterdag 7 juli, 20.00 -22.00 uur
T/m 12 jaar is de toegang gratis. Vanaf 13 jaar is de
,-. Kaarten zijn in de voorverkoop te verkrijgen
Daarnaast kunt u ook kaarten bij de poort kopen.
Misschien zijn jullie wel enthousiast geworden en lijkt het je leuk
om lid te worden.
Vanaf september 2018 willen wij weer gaan starten met de
opbouw van een nieuwe jeugdgroep die door onze eigen
ervaren en gediplomeerde instructeurs zullen worden opgeleid
en binnen korte tijd ook gezamenlijk zullen gaan spelen.
(Als je je hiervoor aanmeldt, betaal je in 2018 niets voor je
lidmaatschap.)
Ook lijkt het ons leuk om met deze jeugdgroep dan een geheel eigen Taptoeshow in te
gaan studeren!
12). Hiervoor krijg je les, een
instrument (en later een uniform) in bruikleen.
Ook worden er geregeld leuke activiteiten georganiseerd. Mocht je al een
instrument spelen (of dit weer willen gaan doen) en een gezellige groep
zoeken om samen te spelen kom dan gerust eens op een repetitie kijken!
Voor meer informatie: http://www.showbandhoorn.nl/
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Reminder: In verband met de agenda: aangepaste data
-De bedankdag van 6 juli laten wij samenvallen met de jaarsluiting op 20 juli.
-De rapporten gaan mee op 6 juli in plaats van op 22 juni. De 10-minutengesprekken
vinden plaats in de laatste weken van het schooljaar.

Agenda
Dinsdag 26 juni
Dinsdag 26 juni

Ronald groep 1-2
Middenbouw geen gym, wel
buitenspeelactiviteit
18.30-21.00u: schoonmaak
onderbouwlokalen
Groepsindeling 2018-2019 bekend
20.00u: MR-vergadering op
Jozefschool
Sportdag midden- en bovenbouw
Vrijdag-Fruitdag, maar groente mag
ook!
Uitnodigingen 10-minuten gesprekken
midden- en bovenbouw mee
10.30-12.00u: schoonmaak
onderbouwlokalen
20.00u: OR-vergadering
10.30-12.00u: schoonmaak
onderbouwlokalen
Ponto
Rapporten mee
Verplaatst: bedankdag is tijdens
jaarsluiting op 20 juli

Woensdag 27 juni
Woensdag 27 juni
Woensdag 27 juni
Donderdag 28 juni
Vrijdag 29 juni
Maandag 2 juli
Dinsdag 3 juli
Dinsdag 3 juli
Woensdag 4 juli
Vrijdag 6 juli
Vrijdag 6 juli
Vrijdag 6 juli
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