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Beste ouder(s)/verzorger(s),
Vandaag zijn de rapporten meegegaan, de komende weken zijn de 10-minuten
gesprekken en groep 8 oefent zich suf voor de musical. Over twee weken, op vrijdag 20
juli, is de laatste schooldag van dit jaar. Dan bent u van harte welkom bij de jaarsluiting,
deze is van 11.00 tot 12.00 uur op het grote schoolplein. Mocht het regenen die dag,
dan houden we het feestje binnen en is het in verband met de ruimte alleen voor de
kinderen.
Voor het komende schooljaar hebben we de vakantieplanning ook rond, deze vindt u
op de volgende pagina.
Onze schooltijden blijven komend jaar hetzelfde als afgelopen jaar:
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Groep 1 t/m 4 8.30

14.15 8.30

14.15 8.30

12.30 8.30

14.15 8.30

12.30

Groep 5 t/m 8 8.30

14.15 8.30

14.15 8.30

12.30 8.30

14.15 8.30

14.15
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Vakantieplanning:
Week

Datum

Vakantie / feestdag / vrije dag

40

Do. 04-10-2018

Studiedag; alle kinderen vrij

43

Ma. 22-10-2018 t/m vr. 26-10-2017

Herfstvakantie

52, 1

Ma. 24-12-2018 t/m vr. 04-01-2019

Kerstvakantie

8

Ma. 18-02-2019 t/m vr. 22-02-2019

Voorjaarsvakantie

16, 17

Vr. 19-04-2019 t/m ma. 22-04-2019

Goede Vrijdag en Pasen

17

Za. 27-04-2019

Koningsdag

18

Ma. 29-04-2019 t/m vr. 03-05-2019

Meivakantie

22

Do. 30-05-2019 t/m vr. 31-05-2019

Hemelvaart

24

Ma. 10-06-2019

Tweede Pinksterdag

29 t/m 34

Ma. 15-07-2019 t/m vr. 25-08-2019

Zomervakantie

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

Even voorstellen: Jill Kasbergen
Mijn naam is Jill Kasbergen, ik ben 23 jaar oud en woon in Hoorn. Dit jaar
ben ik afgestudeerd aan de iPabo in Alkmaar. Komend schooljaar ga ik
starten op de Pontonnier in groep 3/4 op woensdag, donderdag en
vrijdag. Naast mijn werk ga ik (deeltijd) doorstuderen
voor orthopedagoog. Werken met kinderen is mijn
passie, maar daarnaast houd ik erg van gezelligheid
met vrienden en familie, zeilen en reizen. Ik ga graag
op wintersport, zonvakanties en verre reizen.
Ik heb heel veel zin in komend schooljaar! Allemaal
een fijne zomervakantie en tot in september!
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Even voorstellen: Sonja Slagter
Mijn naam is Sonja Slagter, ik ben 35
jaar en woon in Hoogkarspel. Vanaf
komend schooljaar ben ik intern
begeleider op de Pontonnier en de St.
Jozefschool. Hiervoor heb ik met veel
plezier als intern begeleider gewerkt op
een aantal basisscholen in Amsterdam
en tevens ben ik werkzaam als
remedial teacher in mijn eigen
onderwijspraktijk in Hoogkarspel. In
mijn vrije tijd vind ik het leuk om
gezellige dingen te doen met
vriendinnen en knuffel ik veel met mijn
twee katten. Ik verheug me erop om
iedereen te leren kennen en om samen
met elkaar geweldig onderwijs te geven.
Ik heb er zin in!
Groetjes Sonja

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 9 juli:
Denk eerst na voordat je iets doet, dat voelt voor de ander ook goed.
Week van 16 juli:
Wees zuinig op het materiaal, want het is van ons allemaal.

Nieuws uit de onderbouw
mensen kwamen om te helpen schoonmaken! Er is veel gedaan en werd hard gewerkt.
Daar zijn we heel blij mee.
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Helaas was niet alles klaar, dus als u nog eens tijd hebt de komende week, dan kunt u
nog aan de slag als de kleuters buiten spelen.
Ook de stamgroepsmoeders willen we nog bedanken, er gebeurt toch meer achter de
Wie weet lukt het nog om de stapel weg te werken voor de vakantie?
Elke laatste vrijdag voor een vakantie hebben we Speelgoeddag. Dat
betekent dat elk kind iets van speelgoed van thuis mag meenemen.
De laatste dag voor de zomervakantie is een beetje rommelig,
daarom is de Speelgoeddag voor de kleuters dan op vrijdag 13 juli.

laatste weeksluiting van het jaar. Alle groepen doen daar aan mee.
Natuurlijk past dat niet in de aula en daarom doen we dat op het
grote plein (van de midden-en bovenbouw). Het begint om 11.00
uur.
De kleuters doen dan iets met the
helemaal vol van de dolfijnen en roggen, die ze in het Dolfinarium
hebben gezien. Het is de bedoeling, dat uw kind op die vrijdag iets
aantrekt wat bij dat thema past. Denk aan wit of blauw T- shirt, een
blauw petje, een blauw-wit jurkje, een zeemeerminnenjurk of een
vissenpak, het is allemaal mogelijk.
Zijn er nog sterke moeders of vaders die de juffen willen helpen?
Het is namelijk de bedoeling dat alle meubilair aan de kant wordt
geschoven in beide kleuterlokalen. Dit kun je doen als wij buiten
spelen, dus voor de jaarsluiting, of juist er na.
Wij horen graag, wie ons dan komt helpen.

Nieuws uit de middenbouw
Zo aan het einde van het jaar zijn de fladderende vlinders van groep 4/5 opgegroeid van
rupsjes naar vlinders en nu is het tijd om zelf vlinders 'groot te brengen'.
In de klas hebben wij een bak met eitjes en poppen. Wij hopen veel te kunnen zien in de
korte tijd die er nog is. De bak gaat erna via juf Ineke terug naar Berend Botje, waar ze
ook vandaan komen.
Ben je ook benieuwd?
Loop eens bij ons binnen na schooltijd of vraag de kinderen er iets over te vertellen!
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Oproepje:
Volgend jaar ga ik in groep 7/8 werken. Daar kijk ik nu al erg naar uit. Het lokaal wil ik
graag wat opknappen en het zou zomaar kunnen dat ik daar af en toe een handige
ouder voor kan gebruiken.
Ben jij volgend jaar een ouder van iemand uit groep 7/8 en mag ik jou contacten voor
bijvoorbeeld een ophangklusje?
Dan hoor ik graag van je! Een mail sturen kan (g.belfor@depontonnier.nl) maar even
langslopen bij groep 4/5 is natuurlijk ook prima.
Alvast bedankt! Groetjes Germaine.

Nieuws uit de bovenbouw
Belangrijke informatie omtrent de musical en de laatste schoolweek.
Een memorabel schooljaar kruipt langzaam richting
zijn einde. Dat betekent dat de musical steeds
dichterbij komt.
Achter de schermen wordt er hard gewerkt aan
een spetterende uitvoering. Binnenkort kunt u
daarvan getuige zijn, we hebben er heel veel zin in!
Het lesrooster is deels gewijzigd voor groep 6, 7 en 8. Het is handig om de
aanpassingen te verwerken in uw persoonlijke agenda. Dat scheelt mogelijke
ergernissen of irritaties in de laatste schoolweek. Het schema omtrent de musical ziet er
als volgt uit;
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Op donderdag 12 juli vindt de doorschuifochtend plaats. Groep 8 is deze ochtend vrij
en wordt om 12.30 uur weer op school verwacht. Voor groep 6 en 7 geldt deze dag als
reguliere lesdag.
Op woensdag 18 juli is de grote dag. Voor groep 8 geldt deze dag als een gewone
De kinderen hoeven dus thuis niet te eten. De
musical zal twee keer worden opgevoerd.
nder-, en
middenbouw en andere belangstellenden en
Groep
6 en groep 7 zijn de ochtend vrij. Zij hebben
ereplaatsen bij de uitvoering en de rest van de feestelijkheden in de avond. Om 18.45
uur worden zij op school verwacht in het lokaal van juf Yanouk en juf Louise Klein.
Groep 8 verzamelt zich al om 17.45 uur op school. De leerlingen van groep 8
ontvangen in totaal vijf toegangskaarten voor de avondvoorstelling.
De uitvoering van de musical, de afscheidsceremonie en het spetterende feest zijn rond
23.00 uur afgelopen.
Het is de bedoeling dat u uw kind zelf ophaalt. Om veiligheidsredenen sturen we de
kinderen op dat tijdstip niet zonder begeleiding naar huis. We rekenen op uw begrip
hiervoor. Wie weet kunt u nog een vleugje sfeer proeven van deze traditioneel
bijzondere avond.
De kinderen hoeven geen geld mee te nemen naar school. Voor limonade, chips en
andere versnaperingen wordt gezorgd.
Speciale gasten zijn natuurlijk de ouders/verzorgers van de leerlingen van groep 8. Na
de afscheidsceremonie is er gelegenheid om op ons speciale terras het glas te heffen
op een mooie schoolperiode en een ongetwijfeld geweldige musical. Voor een kleine
bijdrage kunt u diverse consumpties nuttigen.
Deze avond is traditioneel erg knus. We hopen dan ook dat u gezellig blijft hangen!
Tot slot willen wij de oudervereniging alvast heel hartelijk bedanken voor de organisatie
van deze avond. We zijn heel blij en dankbaar voor zoveel betrokkenheid vanuit de
oudergeleding. Samen maken we er een mooie avond van.
Op donderdag 19 juli mogen de kinderen uit de bovenbouw een uurtje later op school
beginnen. Vanaf 09.30 uur zijn de kinderen weer van harte welkom.
In de middag gaan alle kinderen van de bovenbouw zwemmen!
Uiteraard onder toezicht van de leerkrachten.
We vertrekken om 12.30 uur richting De Wijzend. Mocht het
weer slecht zijn, wijken we uit naar De Waterhoorn.
Om 14.00 uur gaan alle leerlingen met de leerkrachten mee
terug naar school.
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Op vrijdag 20 juli hebben de kinderen nog één ochtend les. De jaarsluiting start om
11.00 uur. Om 12.30 start de schoolvakantie.
In de laatste week is er geen gym voor de BB. Dit in verband met de generale van de
musical op dinsdag en het uitslaapuurtje op de donderdag. De kinderen zullen buiten
een andere beweegvorm doen.
Dinsdagmiddag komt groep 8 van de Jozefschool naar de musical van onze groep 8
kijken. Wij zijn ook al daar geweest en het was heel goed en leuk om te zien!
Heeft u nog vragen of opmerkingen? U kunt deze stellen aan de stamgroepsleerkracht
van uw zoon of dochter.
Op naar een mooie laatste schoolweek. We hebben er zin in!
Met vriendelijke groet,
De leerkrachten van de bovenbouw

Sportnieuws
Terugblik sportdag
Op donderdag 28 juni was er sportdag voor de midden- en bovenbouw.
Het was een sportieve en zonnige dag op de atletiekbaan.
Na een warming-up gingen alle groepjes van start. Er waren allerlei atletiek onderdelen
en andere sportieve activiteiten te doen. Bepaalde onderdelen werden bijgehouden op
het scoreformulier. Het persoonlijk record is per onderdeel terug te zien op het
uitgereikte certificaat.
Tussen de onderdelen door hielden we twee keer pauze. Gezellig met alle groepen op
de tribune, even bijkomen van de inspanning en de zon. Begeleiders en kinderen
zorgden er samen voor dat een ieder wat te eten en drinken kreeg.
Nadat alle onderdelen waren gedaan, werd de laatste energie nog in een extra 400
meter loop gestopt. Ook werd er nog gestreden tussen de volwassenen en groep 8
met de estafette.
Met als afsluiting van deze zomerse dag een welverdiend ijsje!
Het was een actieve, warme, sportieve en leuke dag! De kinderen hebben zeer goed
hun best gedaan.
Oproep: er mist 1 paarse stopwatch. Als je deze toevallig ergens ziet rondzwerven, heel
graag even doorgeven via a.vogelpoel@depontonnier.nl
Naast de inzet van de kinderen kan de sportdag alleen een succes zijn met genoeg
hulp. Alle hulp moeders, vaders
juffen, meesters en stagiaires: graag wil ik jullie hierbij nogmaals erg bedanken voor jullie
inzet voor de sportdag! Hopelijk tot volgend jaar!
Groet, juf Anneloes
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Open dag tennisvereniging Juliana

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
8

Nieuwsbrief

6 juli 2018

Zomerspelen
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Het overzicht van alle activiteiten kun je vinden op de website van Team Sport
Gemeente Hoorn www.hoorn.nl/teamsport.
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Nieuws uit de Torteltuin
ZON
De zomer is dit jaar begonnen voordat de lente voorbij was. Dat betekent dat alles
volop in blad en bloei staat om zo snel mogelijk vruchten te maken. De insecten hebben
het dan ook heel druk: zoem zoem hoor je in de Torteltuin.
De zon en de warmte zorgen ervoor dat water snel verdampt. De aarde droogt uit en de
bladeren krullen om. Sommige bomen langs de
straat laten nu al bladeren en zelfs takken vallen om
verder vochtverlies te beperken. Dan lijkt het wel
herfst!
Net als de kinderen hangen de planten slap van de
hitte maar gelukkig is er 's nachts weer verkoeling
en vocht. In de tuin hebben we inmiddels twee keer
de sproei-installatie aangezet. De pomp kan 3000
liter slootwater per uur verwerken en het resultaat is
een flinke plens in de tuin, vieze ramen en een
verhitte tuinman - want het is toch nog een heel
gesjouw. Het resultaat zie je op de foto: hoeveel
zonnen zie jij?
WAT IS DAT?
Op de foto zie je tussen de paaltjes van het
schapenhek een slingerplant met pluizige
roodbruine vruchten. Het is Japanse wijnbes, een
broertje van onze gewone framboos en de braam. Hij heeft dus ook stekeltjes. De
vruchtjes zijn heel klein maar je kunt ze eten.
NIEUWE SNOEPJES
De kinderen hebben hun buikjes rond gegeten aan frambozen. Die oogst is nu voorbij.
Ze hebben inmiddels ook de rode bessen (foto) ontdekt. Veel kinderen houden juist van
sterke smaken zoals olijven, peper, rabarber of zure matten en raken dat op latere
leeftijd weer kwijt. De rode bes heeft een friszure smaak, de zwarte bes is wat bitter en
wordt daarom vaak gebruikt om te combineren met hele zoete vruchten.
BLOEMEN PLUKKEN
Het wordt een traditie: voor de derde keer is er op de laatste schooldag na afloop van
de jaarsluiting gelegenheid om een bosje bloemen te plukken. Wees welkom, dwaal
rond, geniet van alle kleuren en neem een klein beetje daarvan mee naar huis.
Groeten van Coraline
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Japanse framboos

Bessen

Bericht van de gemeente: kermismuntjes
Gratis kermismuntjes voor kermis Hoorn voor kinderen tot 18 jaar die in Ho orn
wonen
Van zaterdag 11 augustus tot en met maandag 20 augustus 2018 is het kermis in
Hoorn. Dit belooft weer veel spektakel en plezier voor iedereen. Gemeente Hoorn wil
dat alle kinderen uit de gemeente Hoorn kunnen genieten van de kermis. Ook kinderen
uit gezinnen die minder te besteden hebben.
Daarom kunnen kinderen tot 18 jaar uit de gemeente Hoorn uit gezinnen met een laag
inkomen gratis 3 kermismuntjes per kind krijgen. Zo kunnen ook zij net als ieder ander
kind naar de Hoornse kermis.
Dit is een actie van de gemeente Hoorn. Daarom kunnen alleen kinderen die in de
gemeente Hoorn wonen gratis kermismuntjes krijgen.
Hoe krijg ik de kermismuntjes?
De kermismuntjes ontvangen is gemakkelijk en gaat in 3 stappen:
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Ga naar: www.hoorn.nl/kermisactie. Als u geen computer of internet thuis
heeft, dan kunt u bij het wijkcentrum of de bibliotheek op internet. U kunt ons
bellen als het niet lukt.
U vult op de website vóór 27 juli 2018 uw gegevens in.
Wij sturen uiterlijk in de eerste week van augustus de kermismuntjes naar uw
huisadres. Dan ontvangt u ook verdere informatie over de attracties die met
deze actie meedoen.

Heeft u vragen?
Neem dan contact op met de gemeente. Wij zijn bereikbaar op het telefoonnummer:
0229 25 22 00. Zie voor meer informatie over de kermis de website: www.kermishoorn.nl.
Wij wensen uw kind(eren) veel kermisplezier toe.
Met vriendelijke groet,
Namens het college van burgemeester en wethouders,
Mevrouw K. Al Mobayed
Wethouder
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Agenda
Ma. 9 t/m do. 19 juli
Dinsdag 10 juli
Dinsdag 10 juli
Donderdag 12 juli
Donderdag 12 juli
Donderdag 12 juli
Vrijdag 13 juli
Vrijdag 13 juli
Dinsdag 17 juli
Woensdag 18 juli
Woensdag 18 juli
Woensdag 18 juli
Woensdag 18 juli
Woensdag 18 juli
Donderdag 19 juli
Donderdag 19 juli
Donderdag 19 juli
Donderdag 19 juli
Vrijdag 20 juli
Vrijdag 20 juli
Vrijdag 20 juli

10-minuten gesprekken
Ronald voor groep 1-2
Middenbouw buitenspeelactiviteit, geen gym
8.30-11.30u: Doorschuifochtend
Groep 8 start om 12.30 uur
Juf Ineke én juf Ineke jarig
Speelgoeddag bij de kleuters
Vrijdag-Fruitdag, maar groente mag ook!
Bovenbouw geen gym
Overdag is groep 6 en 7 vrij
Groep 8 ontbijt op school
17.45u: groep 8 op school
18.45u: groep 6-7 op school
19.00-23.00u: Musical en eindfeest voor bovenbouw
Patrick jarig
Bovenbouw uiterlijk 9.30 uur op school
Bovenbouw geen gym
12.30-14.00u: bovenbouw zwemmen
11.00-12.00u: Jaarsluiting
12.00-12.45u: bloemen plukken in Torteltuin
12.30u: start zomervakantie (t/m zondag 2 sept.)
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