28 september 2018

Tweewekelijkse nieuwsbrief van Jenaplanschool De Pontonnier in Hoorn

IN DEZE PONTO:
• Studiedag 4 oktober: alle kinderen vrij!
• Op tijd beginnen!
• Ouderportaal en de ontwikkelingen
• Stroomlijnen van het onderwijs
• Hulp bij ICT-klussen?
• Oudervragenlijsten
• Agenda
• Algemeen nieuws: Kinderboekenweek
• Nieuws van de onderbouw;
verhalenschriften, stamgroepsouders,
namen op trommels
• Nieuws van de middenbouw; leeshulp
• Nieuws van de bovenbouw; gym,
Kinderboekenweek, kamp
• Sportnieuws
• Overig nieuws; Torteltuin

NIEUWS VAN DE DIRECTIE
STUDIEDAG OP DONDERDAG 4 OKTOBER
Ons schoolbestuur Penta organiseert voor al haar personeelsleden een
gezamenlijke studiedag. Die vindt komende donderdag 4 oktober plaats. De
scholen zijn dan gesloten; de leerlingen zijn vrij. Op deze studiedag verdelen de
leerkrachten zich over een reeks van workshops. Daarin krijgen ze informatie
over de nieuwe ontwikkelingen binnen een deel van het vakgebied. Of ze
krijgen ideeën aangereikt van ‘good practices’ op andere scholen. Vrijdag zijn
de scholen weer gewoon open.
OP TIJD BEGINNEN
Tien minuten voor schooltijd zwaaien de schooldeuren open. De lessen beginnen
om 08.30 uur. Het is uiteraard belangrijk dat alle leerlingen dan in de klas aanwezig
zijn. We vragen u als ouder/verzorger om ervoor te zorgen dat uw kind op tijd op
school is. Te laat komen is formeel een overtreding van de leerplichtwet. In
herhalende gevallen moeten we daarvan melding maken en dat kan vervelende
consequenties hebben.
Het is natuurlijk ook belangrijk dat de schooldeuren op tijd open gaan. Doordat de teams ’s ochtends
vóór schooltijd vaak een briefing doornemen, kwam het helaas voor dat ouders/verzorgers niet op tijd
(08.20 uur) de school in konden. Dat is niet zoals het hoort. We hebben dus intern afspraken gemaakt
om de briefing tijdig af te ronden en er voor te zorgen dat de school zelf ook op tijd de deuren opent.
De essentiële tijden ’s ochtends zijn dus voor iedereen: 08.20 en 08.30 uur.
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OUDERPORTAAL
Een ouderportaal is een communicatiemiddel van school naar
ouders/verzorgers en andersom. Op een snelle en eenvoudige
manier kunnen berichten worden doorgegeven. Die ontvangt u op
uw smartphone, op uw tablet of op uw computer. Ook biedt een
portaal de mogelijkheid om bijvoorbeeld digitaal in te tekenen op 10minutengesprekken en ouders/verzorgers kunnen onderling
gegevens uitwisselen.
Veel scholen werken met een ouderportaal. De Jozefschool en De
Pontonnier maken er nog geen gebruik van. We zijn een onderzoek
gestart naar de mogelijkheden. Ook hebben zo’n 8 ouders/verzorgers
zich opgegeven om mee te denken over deze nieuwe optie.
Binnenkort zullen we hen per mail uitnodigen voor een bijeenkomst.
Daarop verkennen we de wensen van ouders/verzorgers en kijken we
naar een paar voorbeelden van ouderportalen. We streven er naar
een eigen ouderportaal in gebruik te nemen per januari 2019. Omdat
ouderportalen vaak zijn gekoppeld aan websites, kan het ook
betekenen dat we meteen een overstap maken naar een ander type
website. De voorbereidingen daarvan kosten tijd; vandaar dat we
zoiets niet ‘even’ kunnen regelen.
STROOMLIJNEN VAN HET ONDERWIJS
Zowel de Jozefschool als de Pontonnier werken volgens de principes van het Jenaplan-onderwijs. In
Nederland zijn er zo’n 220 Jenaplanscholen. Ze maken gebruik van eenzelfde soort concept, maar de
uitwerking kan verschillen. Soms wordt dat veroorzaakt door keuzes die men maakt of er vinden
aanpassingen plaats op grond van de schoolgrootte.
De onderwijsinspectie kijkt extra kritisch naar
scholen met een specifiek onderwijsconcept als
Jenaplan, dalton of Montessori. Niet altijd
verhouden de inhoudelijke keuzes zich tot de
standaarden die de inspectie hanteert voor alle
basisscholen in Nederland.
Kijkend naar de onderwijsresultaten van onze
twee locaties, zien we dat er werk aan de winkel
is. Al eerder heeft de inspectie laten weten dat de
resultaten van het onderwijs niet in de pas lopen
met de standaarden. We gaan daarom dit jaar de
verticale lijnen in beide locaties ‘stroomlijnen’. Verticaal betekent: alle afspraken die gelden door
(meestal) alle leerlingen, alle groepen en alle personeelsleden. Zoiets doe je per thema en stapsgewijs.
In de komende weken zullen we ons gaan richten op de thema’s zelfverantwoordelijkheid en
samenwerken. We gaan na hoe we deze processen in de locaties kunnen verbeteren en wat dat
betekent voor de inhoud van ons onderwijs en voor de inrichting van de klassen. Doel is het maken
van harde afspraken en het beter afstemmen van ons onderwijs op de mogelijkheden en
leerbehoeften van de leerlingen.
Het ‘verticaal stroomlijnen’ is de aanpak die de (nieuwe) directie en interne begeleiding kiest als
speerpunt van de verbeterplannen. Op termijn zullen we u nader informeren op een ouderavond.
Tussentijds brengen we u ook op de hoogte via de nieuwsbrieven.
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ICT-KLUSSEN: KUNT U HELPEN?
Op onze locaties staan ICT-systemen om het onderwijs
(deels) digitaal aan te sturen. Het onderhouden van
alle computers en dergelijke moet worden gedaan
door ICT-coördinatoren. Dat zijn leerkrachten die hun
handen al vol hebben aan het lesgeven. Vaak genoeg
moeten ze tijd vrij maken omdat een computer hapert,
het digibord niet optimaal werkt etcetra. We kunnen
in noodgevallen een dure dienst inschakelen die echter
op grote afstand zit. Dat is niet handig, qua kosten
maar ook qua tijd.
Bent u technisch op het gebied van ICT en kunt u ons van tijd tot tijd bijspringen om wat zaken te
regelen? Heeft u zin en mogelijkheden? Kunt u soms snel bijspringen? Mail ons dan uw gegevens via
directie@jozefschool.nl of via directie@depontonnier.nl. We verkennen dan met u de mogelijkheden.
OUDERVRAGENLIJSTEN
Binnenkort starten de 10-minutengesprekken. Van tevoren ontvangt u dan een oudervragenlijst. U
vult in hoe uw kind functioneert en bespreekt dat met de leerkracht(en). Die vragenlijsten vinden we
nogal uitgebreid. De kans is groot dat lang niet alle onderwerpen besproken kunnen worden in de
beschikbare 10 minuten. Daarom studeren we op een betere, kortere versie. Hij komt naar u toe…

AGENDA
Maandag 1 oktober
Woensdag 3 oktober
Woensdag 3 oktober
Donderdag 4 oktober
Donderdag 4 oktober
Vrijdag 5 oktober
Ma. 8 t/m woe. 10 oktober
Woensdag 10 oktober
Donderdag 11 oktober
Vrijdag 12 oktober
Vrijdag 12 oktober
Ma. 8 t/m vr. 19 oktober
Dinsdag 16 oktober
Donderdag 18 oktober
Donderdag 18 oktober
Vrijdag 19 oktober
Ma. 22 t/m vr. 26 oktober

Intekenen 10-min.gesprekken groep 1-2
Start Kinderboekenweek
Cruyff Court voetbaltoernooi
Studiedag; alle kinderen vrij
Unihockeytoernooi groep 3-4
Bovenbouw neemt prentenboek en kleedje mee
Kamp Groep 7-8
Scholierenveldloop
10-minuten gesprekken
Weeksluiting groep 1-2, 3-4A en 5-6
Ponto
Startgesprekken ouder/kind
20.00u: OR-vergadering
Unihockeytoernooi groep 5-6
Info-avond VO groep 8
Speelgoeddag voor groep 1-2
Herfstvakantie
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ALGEMEEN NIEUWS
KINDERBOEKENWEEK
Het is weer Kinderboekenweek! Het thema is vriendschap. Van
woensdag 3 t/m vrijdag 14 oktober staan de boeken in de
schijnwerpers. Heb jij al een favoriet boek uitgekozen? Houd jij meer
van een grappig of juist van spannend boek? Een prent, infoboek of
een strip? Kom een kijkje nemen op de schoolboekenkraam vol met
boeken! Voor ieder wat wils. Bestellen in deze week? JA graag! The
Readshop Express uit de Huesmolen schenkt onze school namelijk 10% van jullie aankoopbedrag.
Boeken bestellijsten graag inleveren bij de leerkracht. Die zorgt dat het bij de boekhandel terecht komt.
(bestellingen kunnen worden opgehaald zodra je bevestiging hebt via de mail).
NIEUWS VAN DE ONDERBOUW
GROEP 1-2 JUF INEKE EN JUF MARIJE
Verhalenschriften
Wat fijn dat er zes mensen zijn die ons helpen met de
verhalenschriften. Chiara, de moeder van Evgenia, heeft
een lijstje gemaakt, zodat ieder kan zien in welke week je
aan de beurt bent. In overleg met de leerkracht kun je dan
een dag en tijdstip in die week afspreken.
Stamgroepsouders
Ook zijn we reeds voorzien van stamgroepsouders. Deze mensen regelen voor de leerkrachten van
alles en zullen dan ook regelmatig een intekenlijstje ophangen wanneer ouderhulp gevraagd wordt.
Dit schooljaar zijn Maryam (moeder van Messia) , Ilona (moeder van Indy) onze stamgroepsouders en
Chiara (moeder van Evgenia) assisteert incidenteel. TOP!
Namen op trommels en bekers
Er is bijna dagelijks verwarring over de bekers,
bakjes, lunchtrommeltjes enz. Ons dringende
verzoek is dat u allemaal op elke beker of bakje de
naam van uw kind zet.
Dan is het de bedoeling dat het tien-uurtje in de
blauwe bak gezet wordt en de lunchtrommeltjes in
de witte bakken op de grond. Er is een lunchbak voor groep 1, die staat rechts. De bak voor groep 2
staat links. Dit is zo geregeld, omdat de kinderen apart lunchen. Het scheelt veel gezoek als iedereen
het in de juiste bakken zet!
NIEUWS VAN DE MIDDENBOUW
LEESOUDERS GEVRAAGD
Wij zijn op zoek naar leesouders, die op de ochtenden van 8.30 tot 8.45
met kinderen die dat nodig hebben extra willen lezen.
Groep 3/4a van Elly/Jill: ouders/verzorgers op elke ochtend.
Groep 3/4b van Yanouk ouders/verzorgers op de maandag en
woensdagochtend. Graag opgave bij de leerkracht.
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NIEUWS VAN DE BOVENBOUW
GROEP 5-6 JUF INEKE EN JUF LOUISE EN GROEP 7-8 JUF GERMAINE
Gym
Op dinsdag en donderdag hebben wij gymles. Kinderen in groep 5/6 en groep 7/8 frissen zich na het
gymmen op. Daarvoor nemen ze een washandje en handdoek mee. Groep 7/8 neemt ook een
roldeodorant mee. Daarnaast hebben de kinderen natuurlijk hun gymkleding en passende
gymschoenen mee. Wilt u erop toezien dat de gymspullen na de gymles mee naar huis genomen
worden zodat ze even gewassen kunnen worden?
Kinderboekenweek
Binnenkort start de Kinderboekenweek. Deze keer met het mooie
thema 'vriendschap'! De bovenbouw krijgt de opdracht om een
prentenboek van thuis mee te nemen en een kleedje (of
eventueel (hand)doek) waar zij op kunnen voorlezen. Dit willen wij
graag op 5 oktober ontvangen. Op donderdagmiddag 11 oktober,
hebben wij een circuit op de planning staan waarbij de kinderen van
groep 5/6 en 7/8 voorlezen aan de kinderen van groep 3/4 en 1/2.
GROEP 7-8 JUF GERMAINE
Kamp groep 7-8
Over een niet al te lange tijd is het zo ver... De groep 7/8 gaat op kamp
naar Egmond Binnen! Afgelopen dinsdag hebben de kinderen een
kampboekje meegekregen. Hier staat belangrijke informatie in, wilt u dit
goed doornemen met uw kind? Is er bijvoorbeeld nog iets dat ik echt
moet weten? Of zijn er vragen vanuit uw kant?
De fietsen zijn afgelopen woensdag gecontroleerd. Bedankt Jeroen en Harry! De kinderen hebben zelf
doorgekregen wat er eventueel nog aangepast moet worden. Wilt u erop toezien dat de eventuele
aanpassingen echt gedaan worden? We hebben er allemaal al veel zin!
SPORTNIEUWS
GYMKLEDING
Graag willen wij alle ouders en kinderen er aan herinneren om de juiste gymkleding mee te nemen
naar de gymles. Een sportbroek, (bedekkend) sportshirt en sport/gymschoenen. Er morgen geen
sieraden worden gedragen (gelieve ook geen ‘vaste’ touw armbandjes) en de haren moeten vast, dit
i.v.m. de veiligheid van uw kind en de andere kinderen tijdens de gymles. Sieraden kunnen eventueel
bij de leerkracht in een bakje worden bewaard. Controleer samen de gymschoenen nog even, een
groeispurt in de vakantie kan nog wel eens zorgen voor te kleine schoenen. Alle kinderen hebben op
dinsdag én donderdag gymles. Dit geldt voor beide scholen. Alvast bedankt!
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
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SCHOLIERENVELDLOOP
Op woensdag 10 oktober 2018 (uitwijkdatum woensdag 17 oktober
2018) is de scholierenveldloop bij sportpark de Blauwe Berg.
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.
Let op: groep 7/8 van de Pontonnier is deze dag nog op kamp. Ook van
de Jozefschool is een aantal klassen op kamp!
Wilt uw zoon/dochter meedoen? Aanmelden kan via het online inschrijfformulier:
https://goo.gl/forms/RPDuGSpdluJBJ7WJ2. Inschrijving sluit zondag 30 september. Vragen? Via juf
Anneloes (a.vogelpoel@depontonnier.nl), juf Mandy (mandy.bleeker@stichtingpenta.nl) of juf
Germaine/Yanouk
CRUYFF COURT VOETBALTOERNOOI
Afgelopen woensdag 26 september hebben
leerlingen uit groep 7 & 8 deelgenomen aan het
Cruyff Court Voetbaltoernooi.
Van zowel de Jozefschool als de Pontonnier stond
een jongens- en een gemixt meidenteam paraat.
Onder het genot van de zon is er lekker gevoetbald
in verschillende wijken. We hebben een
kampioensteam binnen de scholen, namelijk de
jongens van de Pontonnier! De jongens van de
Jozefschool werden knap tweede.
De meiden van de Jozefschool en de Pontonnier vormde één team, een leuke samenwerking tussen
beide scholen. Ze hebben hun best gedaan, maar moesten genoegen nemen met de eerste plek van
onderen. Goed gedaan allemaal!
OVERIG NIEUWS
NIEUWS UIT DE TORTELTUIN
Groen, groener, groenst
Zelfs beroepstuiniers weten niet wat ze zien: het lijkt wel lente! Het leek
allemaal zo dor en dood na die hete droge zomer. We namen de schade
op, schudden ons hoofd en berekenden hoe we alles konden herstellen.
Maar er zat nog leven in!
Het gras is overal weer gaan groeien, er komen nieuwe blaadjes aan kale
takken en sommige planten bloeien voor de tweede keer. Op de foto zie
je varens. Die hebben het veld opnieuw in het groen gezet, een machtig
gezicht! Wil je weten of je struik of boom nog levenskracht heeft,
schraap dan met een je nagel een stukje schors van de tak. Is het
daaronder groen? Dan is het nog geen tijd om hem uit te graven. De
natuur is sterker dan je denkt.
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Bloemen van gras
Ook gras maakt bloemen. Hele mooie zelfs. Op de foto zie je de
bloemen van de lampenpoetser (Pennisetum). Hij heet zo omdat zijn
bloemen lijken op borstels om flessen schoon te maken. Een
lampenglas gebruikte men vroeger om vlammen van olielampen te
beschermen tegen de wind. Zo’n flesvormig glas werd gauw zwart van
de roet en dan geeft de lamp minder licht. Het glas moest dan
voorzichtig worden schoongemaakt met een échte borstel.
Een oranje ballon
Er zijn nog meer planten die hun naam te danken hebben aan lampen.
Het lampionnetje (Physalis) maakt na de bloei een opgeblazen
ballonnetje om de vrucht. De lampion kleurt langzaam van groen naar
knaloranje. De vrucht die daarbinnen zit kun je eten.

St. Jozefschool en De Pontonnier – stichting Penta te Hoorn

