Nieuwsbrief

19 juli 2018

PONTO
In deze Ponto:









Mededelingen van de directie
Jaarsluiting morgen
Afscheid Nienke Pol
Teamsamenstelling 2018-2019
Aanbod Rots en Watertraining
Sportnieuws: Zomerspelen, Nationale
Sportweek in september
Agenda
Nogmaals de vakantieplanning 2018-2019

Beste ouder(s)/verzorger(s),
De zomervakantie staat voor de deur...wat een heerlijk vooruitzicht. Het afgelopen jaar
is er een van pieken en dalen geweest maar wat ben ik ontzettend trots op het team, de
kinderen en ook op u als ouder/verzorger. Samen hebben we De Pontonnier weer laten
"varen"! Ik kijk uit naar een nieuw jaar vol nieuwe uitdagingen!
Buitenspelen
Na de vakantie zullen er een aantal dingen veranderen, waaronder het buitenspelen
tussen de middag. Dit zal gebeuren op twee verschillende momenten onder begeleiding
van twee SKH medewerkers. De eerste buitenspeelbeurt zal tussen 11:30-12:00 zijn en
de tweede tussen 12:00-12:30. Wij zijn heel erg blij dat wij SKH als partner hebben om
ons te komen ondersteunen in de pleindienst.
Gym
Het gymrooster voor de dinsdag en donderdag staat hieronder. Wij zijn ontzettend blij
te kunnen melden dat wij een extra leerkracht bewegingsonderwijs krijgen! Juf Mandy
Bleeker zal ons team komen versterken!
Juf Mandy zal op de dinsdag gymles geven en juf Anneloes op de donderdag. Juf
Mandy geeft ook gymlessen op de St. Jozefschool. Wij zijn ontzettend blij met deze
samenwerking!
8.30-9.15: groep 7/8 start bij de gymzaal!
9.15-10.00: groep 5/6
10.30-11.15: groep 3/4a
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11.15-12.00: groep 3/4b
Voor groepen 5/6/7/8 geldt dat er na de gymlessen niet meer gedoucht zal worden,
maar dat de kinderen zich met een washandje kunnen opfrissen. Daarnaast wordt
gevraagd de kinderen een roldeodorant mee te geven. Spuitdeodorant is niet
toegestaan.
Onderwijsassistenten
Na de vakantie zullen juf Joyce en juf Ursula geheel ingezet worden in groep 1/2.
Wanneer juf Monique weer beter is, zal zij stapsgewijs de taken van juf Joyce
overnemen.
In groep 5/6 zullen wij een extra onderwijsassistent krijgen op de maandag, dinsdag en
woensdagochtend. Juf Saskia, van SKH, zal de ondersteuning gaan doen. Superfijn dat
dit kan!
Nienke Pol
Na de vakantie zal Nienke Pol, interim directeur van De Pontonnier en de st.
Jozefschool, er niet meer zijn. Hans Lonnee neemt 'het stokje' over! Wij zijn haar
ontzettend dankbaar voor de samenwerking en alles wat zij gedaan heeft het afgelopen
jaar!
Een hoop te vertellen in de laatste Ponto maar nu is het tijd voor een hele fijne vakantie!
Geniet, ontspan en tot maandag 3 september!
Met vriendelijke groet,
Mirjam van Beelen
Locatieleider De Pontonnier

Jaarsluiting
Morgen is de jaarsluiting, deze begint om 11.00 uur en is op het grote schoolplein. De
verwachting is dat het erg zonnig en warm wordt. Zorgt u ervoor dat uw kind is
ingesmeerd en eventueel een petje en flesje water mee heeft? Ook voor uzelf kunt u
deze voorzorgsmaatregelen treffen. Ons plein heeft helaas weinig schaduwplekken.
Wij zetten de gevonden voorwerpen op het schoolplein, kijkt u of er nog iets van
uw gezin bij zit? Alles wat achter blijft, gaat weg naar de kringloop of vuilnisbak!
Ook kunt u uw slag nog slaan in de Zwerfboekenkast, dan kunnen uw kinderen en u
lekker blijven lezen in de vakantie.
Leuk u morgen te zien!
Na de jaarsluiting is er gelegenheid om afscheid te nemen van juf Louise Klein. Vanaf
12.30 uur staan de statafels en frisjes klaar op het schoolplein. Louise is volgend jaar
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niet meer werkzaam bij De Pontonnier. Volgend jaar komen we haar misschien nog
eens tegen op onze school, want dan werkt zij in de invalpoule van Stichting Penta. Het
jaar daarna gaat Louise toch eindelijk echt genieten van haar welverdiende pensioen!
We zijn juf Louise ontzettend dankbaar voor ál het werk wat zij heeft verricht voor onze
mooie school. Juf Louise heeft zoveel liefde en bevlogenheid voor de kinderen, echt
letterlijk hart voor de zaak. Serieus en altijd bereid een stapje extra te zetten, maar
vooral ook met heel veel plezier heeft zij ruim 25 jaar onze school versterkt. Wat gaan
we haar missen!
U kunt daarna via onze Torteltuin de vakantie inwandelen. In de Torteltuin mogen
kinderen en ouders/verzorgers bloemen plukken.

Afscheid Nienke Pol

Bedanken!!

de Pontonnier kon ik nog niet weten wat het schooljaar zou brengen.
Nu kijk ik terug op een heel intensief, maar vooral ook fijn en bijzonder jaar,
waarin ik vooral heel erg genoten heb van alle contacten binnen de teams, met
ouders/verzorgers en met kinderen. Ik ben blij dat ik veel dagelijkse dingen op De
kunnen laten, terwijl ik me op beide locaties tegelijkertijd steeds heel welkom heb
gevoeld. Ik wil iedereen heel erg bedanken voor de open, warme en hartelijke manier
waarop jullie me hebben binnengelaten in de school, je vertrouwen in me hebben
gesteld, met me hebben meegedacht en gewerkt én kritisch hebben gevolgd (heel
goed!).
Het was voor mij een groot plezier om een stukje met jullie mee te mogen reizen.
In het komende jaar zal ik nog een beetje betrokken blijven bij de beide locaties, als
vraagbaak voor Hans Lonnee, dus helemaal loslaten hoeft gelukkig nog niet.
Ik wens jullie allen heel veel goeds, geluk en plezier!
Fijne vakantie en tot ziens!
Met vriendelijke groet,
Nienke Pol
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Teamsamenstelling
Zo ziet het team er volgend jaar uit:
Directeur
Locatieleider
Leerkracht groep 1-2 (ma-di)
Leerkracht groep 1-2 (wo-vr)
Onderwijsassistente groep 1-2 (ma en do)
Onderwijsassistente groep 1-2 (di, wo en vr)
Als Monique Visser weer beter is:
Onderwijsassistente groep 1-2 (ma, do, vr)
Onderwijsassistente groep 1-2 (di-wo)
Leerkracht groep 3-4A (ma-di)
Leerkracht groep 3-4A (wo-vr)
Leerkracht groep 3-4B
Leerkracht groep 5-6 (ma-wo)
Leerkracht groep 5-6 (wo-vr)
Onderwijsassistente groep 5-6 (ma-wo)
Leerkracht groep 7-8
Gymleerkracht (di)
Gymleerkracht (do)
Hulpconciërge
Administratie

4

Hans Lonnee
Mirjam van Beelen
Sonja Slagter
Marije Veenstra
Ineke te Hoven
Ursula Blaauboer
Joyce Warnaar
Monique Visser
Ursula Blaauboer
Elly Louwen
Jill Kasbergen
Yanouk Goossen
Ineke Nooij
Louise van Maaswaal
Saskia Renckens (van de SKH)
Germaine Belfor
Mandy Bleeker
Anneloes Vogelpoel
Patrick van Dregt
Marieke Norbruis
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Aanbod Rots en Watertraining
Komt jouw kind goed voor zichzelf op? Kan jouw kind omgaan met groepsdruk? Lukt het jouw
kind om gefocust te blijven in de klas? Vindt jouw kind het wel eens lastig zichzelf te beheersen?
Eind september starten er weer Rots & Water trainingen!

Rots & Water is een weerbaarheidstraining waarbij kinderen op speelse wijze onder meer leren
hoe ze hun eigen grenzen kunnen herkennen en aangeven, hoe ze de grenzen van anderen
kunnen respecteren, leren om samen te werken, leren hoe ze zich goed kunnen concentreren,
hoe ze rustig kunnen blijven als ze iets spannend vinden. We werken aan het opbouwen van het
zelfbeeld, het zelfvertrouwen en het vertrouwen in een ander.
Wie: 6-8 jaar start op vrijdag 29 september (15:30-16:30)
9-12 jaar start op donderdag 28 september (15:30-16:30)
Waar: Cultureel Centrum de Plataan, Pastoor Nuijenstraat 1 in Zwaag
n
Heb je vragen? Ik beantwoord ze graag! Bel of app me op 06 30 88 13 81 of stuur een mail
naar danny@groeikrachthoorn.nl
Uiteraard kun je me ook op het schoolplein benaderen!
Heb een heerlijke vakantie!
Danny (moeder van Roman, groep 7 en Lente, groep 4)
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Sportnieuws
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
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.
Hoorn beweegt festival
Na de zomervakantie is er een Hoorn beweegt festival voor het hele gezin. Dit
evenement is zondag 23 september van 11.00 tot 15.00 uur op het Holenweg
complex. Allerlei activiteiten in het zwembad, op de wielerbaan en bij sportcentrum
Hoorn. (www.hoornbeweegt.nl) voor meer info. Een flyer zal na de vakantie volgen.
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Agenda
Vrijdag 20 juli
Vrijdag 20 juli
Vrijdag 20 juli
Vrijdag 20 juli
Maandag 3 september

11.00-12.00u: Jaarsluiting
12.30u: afscheidsreceptie voor Louise Klein
12.00-12.45u: bloemen plukken in Torteltuin
12.30u: start zomervakantie (t/m zondag 2 sept.)
Start nieuwe schooljaar

Voor de volledigheid nogmaals de schooltijden en
vakantieplanning
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

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
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