14 september 2018

Tweewekelijkse nieuwsbrief van Jenaplanschool De Pontonnier in Hoorn
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NIEUWS VAN DE DIRECTIE
EEN NIEUWE DIRECTEUR
Mijn naam is Hans Lonnee en sinds de start van dit
schooljaar ben ik aan de Pontonnier en aan de
Jozefschool verbonden als directeur. Leuk om met de
kinderen en met u kennis te maken! Dat doe ik onder
meer door zoveel mogelijk ’s ochtends bij de ingangen
te staan. Wilt u me spreken, maak dan even een
afspraak via directie@jozefschool.nl. Op dit moment is
dat het e-mailadres waarop u me kunt bereiken;
binnenkort ga ik dat wijzigen in eigen adressen per
locatie. De eerste weken doe ik indrukken op om het
schoolbeleid goed te kunnen gaan neerzetten. Op een
ouderavond zal ik me uitgebreider presenteren en laten
zien wat de speerpunten worden van dat beleid. Een
datum voor deze avond wordt binnenkort
bekendgemaakt.
Iets over mijn achtergrond: ik werk inmiddels 43 jaar in het basisonderwijs. Daarvan heb ik 37 jaar
leiding gegeven aan scholen in de gemeente Den Helder, Haarlem en Beemster. Tussendoor was ik
clustermanager en gaf ik leiding aan directeuren van scholen bij een schoolbestuur in Zaanstad. Ik hoop
dat mijn ervaringen en inzichten bijdragen aan een snelle versteviging van de onderwijskwaliteit op
beide locaties. Daartoe zullen acties worden ingezet die zich niet alleen richten op het lesgeven en de
schooldocumenten, maar ook op de didactische materialen in de klassen. Met de teams gaan we een
kwaliteitsslag maken waarover we u regelmatig informeren via onder meer deze nieuwsbrief.
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OUDERPORTAAL
Hoe communiceert een school het best met ouders/verzorgers? Destijds was
een papieren nieuwsbrief en een website voldoende, maar tijden
veranderen. Daarom zijn we actief op zoek naar een ouderportaal. Daarmee
bereiken we u veel makkelijker en sneller. Uw smartphone is dan de
rechtstreekse ontvanger voor berichten. Ook kunnen ouders/verzorgers
onderling informatie uitwisselen.
Vindt u het leuk om met ons mee te bepalen welk ouderportaal het meest
geschikt is? We zoeken enkele ouders/verzorgers die kritisch willen
meekijken. U kunt zich opgeven via directie@jozefschool.nl.
Doel is het portaal zo snel mogelijk in de lucht te krijgen. Zoiets kost echter
tijd en dat zal zeker niet vóór de Herfstvakantie gaan lukken.
WAAR IS DE DIRECTIE EN WAAR IS DE INTERN BEGELEIDER?
We hanteren een verdeelsleutel van dagen voor zowel de directie als de intern begeleider:
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
Hans Lonnee
Pontonnier
Jozefschool Jozefschool
Pontonnier
Mirjam van Beelen
Pontonnier
Jozefschool
Pontonnier
Sonja Slagter
Jozefschool
Pontonnier
Jozefschool
Pontonnier
Deze verdeelsleutel is niet heilig: het is een principe-indeling maar we zullen daar zijn waar we nodig
zijn. Het kan dus ook betekenen dat we een deel van de dag op een locatie zijn en het andere deel op
de andere locatie werken. In de komende weken doen we ervaring op met deze indeling en bepalen
we of er bijstelling nodig is.
Hans, Mirjam, Sonja: we hebben afgesproken samen de aansturing te verzorgen van beide locaties.
Daarbij is de Jozefschool de thuisbasis voor Hans en de Pontonnier voor Mirjam.
Op vrijdag is op elke locatie een administratrice (Marieke / Jolanda) aanwezig. Zij staan waar nodig in
snel en direct contact met de schoolleiding.

AGENDA
Zondag 16 september
Dinsdag 18 september
Donderdag 20 september
Maandag 24 september
Maandag 24 september
Woensdag 26 september
Vrijdag 28 september
Vrijdag 28 september
Maandag 1 oktober
Dinsdag 2 oktober
Woensdag 3 oktober
Donderdag 4 oktober
Ma. 8 t/m woe. 10 oktober
Donderdag 11 oktober
Vrijdag 12 oktober
Ma. 8 t/m vr. 19 oktober

Laatste opgavedag broer-zusfoto
19.00u: stamgroepavond
Juf Monique jarig
Mirjam jarig
Schoolfotograaf
20.00u: OR-jaarvergadering
Jaaropening
Ponto
Intekenen 10-min.gesprekken groep 1-2
Fietscontrole bovenbouw
Start Kinderboekenweek
Studiedag; alle kinderen vrij
Kamp Groep 7-8
10-minuten gesprekken
Ponto
Startgesprekken ouder/kind
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ALGEMEEN NIEUWS
STAMGROEPAVOND
Aanstaande dinsdag 18 september bent u van harte welkom op onze stamgroepavond. Op deze avond
zullen de groepsleerkrachten u informatie geven over de inhoud en de doelen van het aankomend
schooljaar. Deze avond is ingedeeld in drie blokken van drie kwartier. Het eerste half uur zal gebruikt
worden om u te voorzien van allerlei groepsinformatie, het laatste kwartier is bedoeld voor vragen en
uitloop. U kunt dus wisselen van groep na een half uur.
19:00 - 19:45
19:30 - 20:15
20:00 - 20:45

Groep 3/4A en groep 3/4B
Groep 1/2
Groep 5/6/7/8

LET OP: DONDERDAG 4 OKTOBER STUDIEDAG
Op donderdag 4 oktober is er een studiedag voor alle medewerkers van Stichting Penta. De kinderen
zijn deze dag vrij.
EVEN VOORSTELLEN… MANDY BLEEKER
Mijn naam is Mandy Bleeker, ik ben 27 jaar en woon in Wognum. Vanaf
het nieuwe schooljaar kom ik gymles geven. Elke dinsdagmiddag en op
donderdag de hele dag zal ik de kinderen uit groep 3 t/m 8 lekker laten
uitleven in de gymzaal! Ik vind het belangrijk dat iedereen op zijn/haar
eigen niveau plezier heeft in het sporten en dat de kinderen kennismaken
met veel verschillende onderdelen in het bewegingsonderwijs. Naast dat
ik op de Jozefschool kom, geef ik straks ook gymles op twee andere
basisscholen en een turnvereniging. Mijn hobby's zijn (uiteraard)
sporten, waaronder dansen en bootcampen. Daarnaast vind ik het leuk
om een boek te lezen en een puzzel te maken. Ik kijk er naar uit om iedereen vanaf september te
ontmoeten en te laten bewegen! Tot dan!
EVEN VOORSTELLEN… SAVANNAH LOESBERG
Graag wil ik mij via deze weg voorstellen als nieuwe onderwijsassistente
en pleindienst medewerkster. Ik ben Savannah Loesberg, 21 jaar en ben
werkzaam als pedagogisch medewerker bij SKH (Stichting Kinderopvang
Hoorn) op de BSO locaties Ark 1 en Ark 2. Deze zijn gevestigd in de
basisscholen de Tweemaster en de Pontonnier in Zwaag. Zo ben ik dus bij
de Pontonnier terecht gekomen. Ik ben werkzaam op de dinsdag van 11.30
- 12.30 als pleindienst, woensdag van 09.00 - 12.00 als onderwijsassistente
bij groep 5/6 en vrijdag van 11.30- 12.30 als pleindienst.
Mijn taken als pleindienst medewerkster zijn onder andere dat ik het spel van de kinderen kan
begeleiden. Hiermee kunnen er conflicten voorkomen worden maar ook kunnen de kinderen die alleen
spelen bij het spel betrekken worden. Daarnaast kunnen wij het spel initiëren. Zo zijn wij positief bezig
met de kinderen in plaats van alleen maar te surveilleren. Het gedrag van kinderen op het schoolplein
is vaak extremer dan in het klaslokaal, daarom is het belangrijk dat wij een oogje in het zeil houden. Als
onderwijsassistente ben ik de extra handen van een leerkracht. Onder deze leerkracht voer ik allerlei
activiteiten uit die bijdragen aan een betere ontwikkeling van de leerlingen. Mijn werkzaamheden
variëren van het begeleiden van individuele leerlingen of kleine groepen en hulp bieden bij lezen,
rekenen of andere activiteiten, observeren en signaleren van eventuele problemen bij
kinderen, inrichten en opruimen van klaslokaal en lichte administratieve taken.
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EVEN VOORSTELLEN… NICOLE
Sommigen van jullie hebben vast al kennis gemaakt met mij op het schoolplein of op
de BSO. Ik ben Nicole en ik werk op maandag, dinsdag en donderdag bij SKH BSO de
Ark. Op maandag en op donderdag draai ik gezellig de pleindienst buiten bij jullie op
de Pontonnier mee van 11.30-12.30.
EVEN VOORSTELLEN… SASKIA RENCKENS
Saskia werkte vorig jaar ook al bij ons en werkt dit jaar op maandag en dinsdag
als onderwijsassistente bij groep 5-6 van juf Ineke en juf Louise. Ook is zij heel wat
keren per week op het schoolplein tijdens de pauzes.
TOESTEMMING PUBLICATIE FOTO’S EN VIDEO’S
Afgelopen schooljaar is de nieuwe AVG wet ingegaan. Met deze wet op de privacy hebben wij als school
natuurlijk ook te maken. Om deze reden hebben wij u vorig jaar een toestemmingsformulier laten
ondertekenen. Op de stamgroepavond zullen er lijsten klaarliggen waarop u kunt checken of u nog
steeds achter de toestemming staat die u vorig jaar gegeven heeft. Heeft u nog geen
toestemmingsformulier getekend, wilt u dat dan doorgeven aan ons?
OUDERCAFÉ
Afgelopen maandag hadden we ons eerste Oudercafé. Het was fijn om
te zien hoeveel ouders/verzorgers er waren. Samen hebben we
gesproken over de dingen waar we tegenaan lopen met onze
kinderen. Aan bod kwamen bijvoorbeeld pesten, kinderen en media en puberteit. We kijken terug op
een positieve ochtend. We gaan het Oudercafé zeker herhalen! De ouderraad
BROER-ZUS FOTO SCHOOLFOTOGRAAF
Houdt u rekening met de opgave voor de broer-zus foto? Deze foto
wordt niet automatisch gemaakt. Ook als al uw kinderen naar De
Pontonnier gaan, wordt de foto alleen gemaakt als u ze daarvoor heeft
opgegeven. Zitten de kinderen samen op De Pontonnier, dan hoeft u
niet aanwezig te zijn, dit regelen wij. Opgeven kan tot en met 16
september via ouderraad@depontonnier.nl. De ouderraad
NIEUWS VAN DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR)
V.l.n.r. bovenste rij: Marijn Smit, Germaine Belfor,
Larissa Albrecht-List, Matthijs Broerse van den
Bergh. V.l.n.r. onderste rij: Marian Hoff, Viola
Hessels, Sanne Dekker. Links op leuning: Marije
Veenstra.
De MR is afgelopen dinsdag het jaar positief gestart
met een eerste vergadering. Alle zittende en nieuwe
leden waren hierbij aanwezig, evenals onze nieuwe
directeur Hans Lonnee en teamleider Mirjam van
Beelen. De jaarplanning is deels gemaakt en een
concept-overzicht met actiepunten waarop de MR
zich komend schooljaar gaat richten. O.a. de
begroting, verantwoordelijkheden bevoegd gezag
(BG), zichtbaarheid van de MR op de website en de
veranderende schooltijden 2019/2020 zijn
aandachtspunten.
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Binnenkort verschijnt het jaarverslag van schooljaar 2017/2018 op de site. Ook de (aangepaste)
notulen zullen in de loop van het jaar inzichtelijk zijn op de site.
Hierbij stellen de nieuwe leden zich aan u voor:
Sanne Dekker
Ik ben 31 jaar en woon samen met mijn partner en dochter van 3 jaar in Hoorn. Ik werk sinds 2008 op de St.
Jozefschool. Na 9 jaar een bovenbouwgroep gedraaid te hebben, geef ik dit jaar twee dagen les aan groep 4/5 en
één dag groep 6/7. Voor mij is het helemaal nieuw om MR-lid te zijn, ik vind het interessant om mee te denken en
hierover met elkaar in gesprek te gaan.
Matthijs van den Bergh Broerse
Vader van Mees en Pleun en getrouwd met Petra. Ik ben groepsleerkracht, vakleerkracht
bewegingsonderwijs en beweegmanager in de gemeente Hoorn. Verder coördineer en geef ik Rots en
Water-trainingen namens de gemeente Hoorn en heb ik nog een eigen bedrijfje genaamd
Jouwbeweging. Vanuit mijn bedrijf coach en train ik kinderen en geef ik obstacle run trainingen bij
sportpark Keep Moving. Als leerkracht heb ik al jaren in de MR en GMR gezeten. Mijn opgedane kennis
en ervaringen neem ik graag mee om de oudergeleding te vertegenwoordigen.
Marije Veenstra
Ik ben 30 jaar en woon samen met mijn man en zoontje in Hoorn. Sinds 2011 ben ik leerkracht op De
Pontonnier en dit jaar draai ik samen met mijn collega Ineke te Hoven de onderbouw groep 1/2. Dit
wordt mijn eerste jaar in de MR, ik hoop dan dus ook veel te leren, nieuwe inzichten te krijgen en mee
te kunnen denken aan de onderwerpen die dit jaar op ons pad zullen komen.
De eerstvolgende vergadering vindt plaats op donderdag 18 oktober 2018, locatie St. Jozefschool. De
vergaderingen zijn openbaar. Wilt u er één bijwonen, kunt u dit laten weten aan een van de leden. Dit
kan persoonlijk of mail naar mr@jozefschool.nl. Mochten er zaken spelen waarvan u denkt dat het
handig is dat de MR hiervan op de hoogte is, schiet één van de leden gerust aan. We houden u in elke
Ponto of Jinfo op de hoogte van de lopende zaken en ontwikkelingen.
Hieronder volgt een algemene informatie wat de MR inhoudt. Deze is tevens terug te vinden op de
website en in de schoolgids.
Sinds 1985 heeft elke school een medezeggenschapsraad (MR). De St. Jozefschool en De Pontonnier
beschikken over een gezamenlijke MR die op dit moment bestaat uit 8 leden (4 ouders en 4
personeelsleden), gelijk verdeeld over beide locaties van de school. De (maximale) grootte van de MR
is wettelijk vastgelegd en is afhankelijk van het aantal leerlingen van de school. Alle scholen binnen de
Stichting Interconfessioneel Onderwijs Hoorn (Penta) hanteren sinds augustus 1998 hetzelfde
reglement.
De MR is te vergelijken met de ondernemingsraad in het bedrijfsleven. De MR heeft een aantal taken
en bevoegdheden, die in een reglement en in de wet zijn vastgelegd. De MR kent instemmingsrecht
en adviesrecht over allerlei besluiten van het schoolbestuur en/of directie. Een aantal van die besluiten
kunnen gaan over:
 schoolplan
 schooltijden
 kwaliteitsbeleid
 veiligheid, gezondheid en welzijn
 organisatie van de school
 nascholing
 formatieplan
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Daarnaast is de MR een klankbord voor de directie wat betreft de voortgang van het verbeterplan en
de uitvoering van het inspectietraject en kan de MR ouders informeren over belangrijke punten die
spelen binnen de school.
NIEUWS VAN DE ONDERBOUW
WEER OP SCHOOL
Monique Visser zal de komende weken gaan reïntegreren. Dat doet ze kalm aan: voorlopig 1 ochtend
per week. Langzaamaan breidt ze haar werktijden uit. Fijn dat je er weer bent, Monique!
DE EERSTE WEKEN…
De eerste twee weken zitten er al weer op. Alle kleuters hebben een vaste plek in de kring, die weten
ze al heel goed! Komt u vooral dinsdagavond bij de stamgroepavond ook bij ons in de kring zitten om
te horen, wat uw kind zoal doet op een dag. Natuurlijk is er ook gelegenheid om vragen te stellen.
Graag tot dinsdagavond 19.30 uur in de onderbouw!
NIEUWS VAN DE MIDDENBOUW
GROEP 3-4A JUF ELLY EN JUF JILL
EVEN VOORSTELLEN… ARANKA DEUN
Ik ben Aranka Deun. Ik ben 18 jaar en ik woon nog gezellig thuis bij mijn
ouders in Zwaag. Ik zit nu in mijn tweede jaar op de ipabo in Alkmaar. Op
de dinsdag loop ik stage in groep 3/4, maar soms kunt u mij een hele
week tegenkomen. In mijn vrije tijd handbal ik bij Westfriezen in Zwaag
in de dames 1. Bij deze vereniging geef ik ook keeperstraining. Ik werk bij
de Deen in de Bangert en Oosterpolder en ik pas ook vaak op, op
kinderen van verschillende leeftijden.
Ik hoop u een keer tegen te komen!
NIEUWS VAN DE BOVENBOUW
GROEP 7-8 JUF GERMAINE
Hulp gevraagd voor kamp op 8/9/10 oktober van groep 7/8:




Wie heeft een aanhanger met kenteken en zou voor ons maandagochtend de kampbagage
naar Egmond Binnen willen rijden?
Meer informatie over de precieze locatie en tijden krijgt u dan nog te horen.
Welke twee ouders zouden ongeveer 2 weken voordat we op kamp gaan de fietsen van de
kinderen willen controleren?

Voor vragen, opmerkingen of aanmeldingen kunt u naar Germaine of Ineke N komen. Alvast bedankt!
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SPORTNIEUWS
SCHOLIERENVELDLOOP
Op woensdag 10 oktober 2018 (uitwijkdatum woensdag 17 oktober
2018) is de scholierenveldloop. Leerlingen uit groep 3 t/m 8 en
leerkrachten mogen hieraan meedoen. De eerste start is om 15.00
uur (meisjes groep 3), de laatste start is om 16.28 uur (jongens groep
8). Tussen elke start zit 8 minuten. Locatie: sportpark de Blauwe Berg.
Wilt uw zoon/dochter meedoen? Aanmelden kan via het online
inschrijfformulier: https://goo.gl/forms/RPDuGSpdluJBJ7WJ2. De
inschrijving sluit op 26 september. Vragen? Via juf Mandy (mandy.bleeker@stichtingpenta.nl).
SPORTTOERNOOIEN SCHOOLJAAR 2018-2019
Ook dit schooljaar worden diverse sporttoernooien georganiseerd binnen de gemeente Hoorn. In de
nieuwsbrief van de St. Jozefschool & de Pontonnier worden de toernooien beschreven en vindt u meer
informatie over de inschrijving. Voor het inschrijven van de toernooien komt een gezamenlijk
inschrijfformulier voor beide scholen, Juf Anneloes en Juf Mandy kunnen samen zien wie zich heeft
aangemeld per school. Bij een aantal sporttoernooien moeten teams gemaakt worden, bij voldoende
aanmeldingen wordt per school een team gevormd. Mocht het voorkomen dat van een school
onvoldoende aanmeldingen zijn om een geheel team te maken, dan gaan we kijken of we een
gecombineerd team kunnen maken van de St. Jozefschool en de Pontonnier. Zo kan toch iedereen
deelnemen aan het sporttoernooi! Voor vragen over de sporttoernooien kunnen jullie contact
opnemen met juf Mandy (mandy.bleeker@stichtingpenta.nl).
CRUYFF COURT VOETBALTOERNOOI
Team Sport van de Gemeente Hoorn organiseert in samenwerking met
de Cruyff Foundation de voorronde van het Cruyff Courts Kampioenen
6 vs 6. Dit is een uniek 6 tegen 6 straatvoetbaltoernooi voor de kinderen
van het basisonderwijs.
Het Schoolstraatvoetbal toernooi wordt georganiseerd voor de jongens
en de meisjes van de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs. Voor het toernooi mogen we per school
maximaal 1 jongensteam en maximaal 1 meisjesteam inschrijven. Een team bestaat uit minimaal 6, en
maximaal 9 spelers of speelsters. Vol is vol, en de leerlingen van groep 8 krijgen voorrang. Er wordt
gespeeld op de Cruyff Court velden. Op welke Cruyff velden er wordt gespeeld, volgt later. De
speeldata zijn woensdag 26 september en 3 oktober.
Wilt uw zoon/dochter meedoen met een team van de Jozefschool? Aanmelden kan via het online
inschrijfformulier: https://goo.gl/forms/Z5tPj9iUVSP57sKY2. Let op: de inschrijving sluit op 17
september! De leerlingen van de St. Jozefschool kunnen zich als team aanmelden bij meester Jurgen.
HERFSTVAKANTIE TAFELTENNISTOERNOOI
De tafeltennisvereniging A-merk en tafeltennisschool Westfriesland
organiseren het Herfstvakantie tafeltennistoernooi op woensdag 24
oktober 2018 van 13:00 tot 15:30 uur, voor groep: 5 t/m 8 bij TTV Amerk, Koetshuis, Oosterblokker 53 te Oosterblokker. Wilt uw
zoon/dochter meedoen? Aanmelden kan via het online
inschrijfformulier: https://goo.gl/forms/8rMFFHOhY34RHtoX2. De
inschrijving sluit 17 oktober. Vragen? Via juf Mandy

St. Jozefschool en De Pontonnier – stichting Penta te Hoorn

14 september 2018
UNIHOCKEYTOERNOOI GROEP 3 EN 4
Donderdag 4 oktober wordt er een unihockeytoernooi voor leerlingen uit groep 3 en 4 van De
Tweemaster, Het Kompas en De Pontonnier georganiseerd.Er zal worden gespeeld in gemengde
teams, jongens/meisjes en groep 3/4 gemixt. Een team mag maximaal uit 6 spelers bestaan. Het
evenement zal plaatsvinden in sporthal de Huesmolen om 15.45 uur. De eindtijd zal rond 17.30 uur
liggen. Alle kinderen worden in gymkleding een kwartier voor aanvang verwacht.
Inschrijven kan via het online inschrijfformulier:
https://goo.gl/forms/Cx71xdHvyve77JPr1
Uiterlijk 26 september opgeven. Voor ieder team hebben we een coach nodig,
ouders kunnen zich inschrijven als coach ook via het online inschrijfformulier.
UNIHOCKEYTOERNOOI GROEP 5 EN 6
Donderdag 18 oktober wordt er een unihockeytoernooi voor leerlingen uit groep 5 en 6 van De
Tweemaster, Het Kompas en De Pontonnier georganiseerd. Er zal worden gespeeld in gemengde
teams, jongens/meisjes en groep 5/6 gemixt. Een team mag maximaal uit 6 spelers bestaan. Het
evenement zal plaatsvinden in sporthal de Huesmolen om 15.45 uur. De eindtijd zal rond 17.30 uur
liggen. Alle kinderen worden in gymkleding een kwartier voor aanvang verwacht.
Inschrijven kan via het online inschrijfformulier: https://goo.gl/forms/yR8ghh5iqeqTMmWz1
Uiterlijk 26 september opgeven. Voor ieder team hebben we een coach nodig, ouders kunnen zich
inschrijven als coach ook via het online inschrijfformulier.
OVERIG NIEUWS
NIEUWS UIT DE TORTELTUIN
WAT IS DE TORTELTUIN?
De Torteltuin is de schooltuin van De Pontonnier. In
meerdere opzichten zijn we daarin pionier, want eerst
was er niets en na bijna 20 jaar ploeteren staat er een
parkachtige tuin waar velen jaloers op zijn! Onze tuin
maakt inmiddels deel uit van het Bijenlint dat door
Hoorn loopt.
Bij ‘schooltuintjes’ denken veel mensen aan hun ervaring met tuinieren in Amsterdam. In de Torteltuin
zijn we na eerdere experimenten met moestuintjes van dit concept afgestapt. Het was té intensief
voor vrijwillige begeleiders van de kinderen en de druk op het lesprogramma is groot. Tegelijk een
lesaanbod aanbieden, de tuin laten floreren (met als hoogtepunt de oogst) en de begeleiding van
kinderen door vrijwilligers is een enorme organisatie.
GESPREK, SPEL, WERK, VIERING EN ETEN
Het roer moest om en dat deden we op de Jenaplan-manier: de beleving van natuur dichtbij kwam
centraal te staan. Door de zintuigen te prikkelen met aantrekkelijke en afwisselende planten, bomen,
paden, kleuren/vormen en dieren wordt de tuin een ervaring die je niet gauw vergeet. Door de jaren
heen hebben we gemerkt dat het werkt: kinderen beleven grote en kleine avonturen in de Torteltuin
die ze meenemen in de groei naar volwassenheid. Zonder er de nadruk op te hoeven leggen wordt er
gespeeld, gewerkt, over gesproken, gevierd en gegeten in onze schooltuin. En daar zijn we best trots
op!
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Alle kinderen mogen zo nu en dan in de Torteltuin vrij spelen. Soms worden ze met een specifieke
opdracht zelfstandig op pad gestuurd. Jaarlijks is er de Bollenplantdag, waarin de kleuters de hoofdrol
hebben. En vanaf groep 6 werkt een groepje kinderen een aantal weken lang onder begeleiding van
ouders een uur in de tuin (de Ateliers). Het onderhoud wordt gedaan door een aantal oud-ouders. Dit
gebeurt buiten schooltijd. Eén keer per jaar houden we Tuin-Werk-Dag, waarbij hulp wordt gevraagd
voor grotere onderhoudsklussen. Met een klein budget uit de ouderbijdrage worden nieuwe planten
en gereedschappen aangeschaft. Via de Ponto worden allerlei weetjes en nieuwtjes uit de tuin gedeeld
met ouders én kinderen.
Voor ouders en andere bezoekers van onze school (buren, opa’s en oma’s) is de Torteltuin toegankelijk
zodra er geen lessen zijn en het hek open is. Wie meer wil weten over snoeien of een groeiwijze, een
stekkie wenst of graag mee wil helpen is natuurlijk hartelijk welkom!
REGEN – DROOGTE – REGEN
We hadden een extreem nat en koud voorjaar waardoor heel veel planten een moeilijke start hadden.
De tomaten bijvoorbeeld, opgekweekt door leerlingen van het Clusiuscollege, konden we pas half mei
in de Torteltuin zetten. Daarna volgde een periode van extreme droogte die de hele zomer duurde. De
kinderen van de onderbouw verdienen een compliment voor het watergeven. Daardoor zijn de
tomaten en een heleboel andere éénjarige plantjes goed gaan groeien. En toen begon het wéér te
regenen! Wat geel was werd weer groen en ...
GEEL – GROEN – ROOD
De natuur herstelt vanzelf: ‘een beetje zon, een beetje water’. Na de zomervakantie zijn er (inderdaad)
tomaten. Er zijn appels, peren, bramen en druiven. Verder zijn er tuinkruiden en eetbare bloemen. De
merels zijn uitgevlogen, de vlinders hadden het moeilijk en de bijen zijn er nog volop. En is de egel al
gespot?
MEEDOEN
 We zoeken voor de Torteltuin een ouder die
ons kan helpen aan bloembollen (met name
tulpen) en/of zaden.
 Wie wil de kleuters helpen met het planten van
deze bollen? (halve ochtend in november).
 Wie wil er 2 x per jaar met zijn aanhangwagen
snoeiafval naar de stort brengen?
 Wie komt helpen met de Tuinwerkdag op
zaterdag 3 november tussen tien en twee uur?
 Wie komt het onderhoudsteam versterken op
dinsdagavond (zomertijd) of zaterdagochtend
(wintertijd)?
 Wie wil graag samen met kinderen in de tuin
struinen en knutselen?
 Wie heeft een vraag, een idee, overtollig
gereedschap ? Vraag en aanbod graag mailen
aan Marieke.
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