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NIEUWS VAN DE DIRECTIE
OUDERAVOND OP WOENSDAG 31 OKTOBER
Graag nodigen we uit voor een ouderavond op woensdag 31 oktober. We starten om 20.00 uur en
verwachten uiterlijk 21.30 uur klaar te zijn. De bijeenkomst vindt plaats in de aula van De Pontonnier.
We presenteren u een mix van 3 onderwerpen:
 Directeur Hans Lonnee stelt zich voor, vertelt over zijn
achtergronden, laat weten waar hij en Mirjam in de school mee
bezig zijn en schetst mogelijke ontwikkelingen in de komende
maanden.
 De Oudervereniging houdt haar jaarvergadergedeelte waarin o.a.
de financiële begroting aan de orde komt.
 De Medezeggenschapsraad houdt ook een jaarvergadergedeelte
waarin ze aangeeft wat haar inzet het afgelopen jaar is geweest en
welke vergaderthema’s dit jaar aan de orde komen.
De laatste twee delen houden we kort en effectief; de presentatie van de nieuwe directeur vormt het
hoofdbestanddeel van de avond. Wilt u deze boeiende avond bezoeken? Dan willen we graag weten
hoeveel mensen er komen. We vragen u een mailtje te sturen naar directie@depontonnier.nl en op te
geven wie er komt/komen. Bij voorbaat dank en graag tot ziens op de 31e oktober!
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LEERLINGPARLEMENT
Op school nemen we de mening van leerlingen serieus. Zij ervaren namelijk alle maatregelen van
schoolleiding en leerkrachten aan den lijve. Bovendien hebben kinderen vaak een originele kijk op
dingen en dat kan tot mooie ideeën leiden. We gaan daarom een Leerlingparlement instellen.
In zo’n parlement zitten leerlingen uit de groepen
5 t/m 8: steeds een jongen en een meisje per
leerjaar. Zij worden gekozen door de andere
leerlingen uit de klas. Daarom komt er eerst een
tweetal campagneweken. Zo kunnen de kinderen
aangeven waar ze voor staan en waarom de
keuze van de klas op hen moet vallen.
Is de campagne voorbij, dan volgen de
(schriftelijke) verkiezingen. Er komen per leerjaar
twee winnaars en die worden geïnstalleerd in het
Leerlingparlement. Uiteraard maken we straks
een foto van de leden van dit parlement. Vervolgens gaan deze kindervertegenwoordigers ongeveer
eens per 6 weken om tafel met de schoolleiding. Daar bespreken ze goede ideeën, mogen ze kritische
vragen stellen en denken ze mee over wat wel of niet goed functioneert in de school.
Een kind is één jaar lid van het parlement. Volgend schooljaar komen nieuwe verkiezingen en dus ook
een nieuw parlement. Zo kunnen meer kinderen deelnemen en blijft de inbreng fris en nieuw.
In de week voorafgaand aan de Herfstvakantie zullen we de groepen gaan uitleggen wat de bedoeling
is. Meteen na deze week vakantie begint de campagne. De verkiezingen volgen op vrijdag 9 november
2018. Meteen daarna wordt het Leerlingparlement geïnstalleerd en volgt de eerste afspraak voor een
vergadering. Overigens vinden deze overlegmomenten meestal onder schooltijd plaats.
VOORTGANG KEUZE OUDERPORTAAL
Al eerder hebben we gemeld aan de slag te willen gaan met een ouderportaal:
een digitaal platform voor de communicatie met ouders/verzorgers. Een aantal
ouders/verzorgers heeft zich opgegeven om daarover mee te denken. Op dit
moment maakt de schoolleiding een voorselectie. Doel is een tweetal portalen
voor te leggen aan deze groep ouders. Dat gebeurt hopelijk na een presentatie
van de leverancier. We kunnen dan onze vragen stellen en zien hoe het portaal in
de praktijk werkt. Komende week krijgen wij als directie een eerste verkenning op
de systemen; daaruit selecteren we er twee. Vervolgens maken we een afspraak
met de leveranciers voor een nadere kennismaking met het systeem. Zodra we
die data weten, nodigen we de ouders uit die zich hebben opgegeven om mee te
denken.
OUDERVRAGENLIJST: ZIE DE BIJLAGE
Bij deze nieuwsbrief vindt u als bijlage een oudervragenlijst. Die sturen we per mail mee zodat u er
vast naar kunt kijken. Het invullen ervan doet u echter op een papieren formulier. Voor De Pontonnier
geven we dat vrijdag 12 oktober met uw kind mee, op de Jozefschool gebeurt dat (i.v.m. de
schoolkampdagen) maandag 15 oktober.
Ons verzoek is de lijsten komende week – maar uiterlijk vrijdag 19 oktober – mee terug naar school te
geven. Ze vormen namelijk een belangrijk onderdeel van de komende 10-minutengesprekken. Op de
formulieren staat een verdere toelichting. Alvast onze dank voor uw medewerking!
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INTEKENEN OUDER/KIND/LEERKRACHT-GESPREKKEN
Vanaf maandagmiddag 15 oktober kunt u in de aula
intekenen voor de ouder/kind/leerkracht-gesprekken die
plaatsvinden op donderdag 1 november en dinsdag 6
november. De ouders met meer kinderen op school mogen
dan als eerste intekenen zodat zij goed kunnen afstemmen.
Houd er rekening mee dat u niet meerdere gesprekken
achter elkaar plant maar tien minuten tijd ertussen laat.
Vanaf woensdag 17 oktober zullen de intekenlijsten
hangen bij de klassen.
Wij hanteren dit jaar een nieuwe vorm van gesprekken
waarbij de kinderen vanaf groep 5 meegaan naar het
gesprek. Het gaat tenslotte om hun ontwikkeling! De tijden
van de gesprekken zullen tussen 15:30 en 19:00 zijn.
JAARKALENDER
Aanstaande week kunt u (eindelijk) onze jaarkalender verwachten. Met een nieuwe directeur en meer
afstemming met de Jozefschool moesten veel afspraken herzien worden. We begrijpen dat het voor u
vervelend is dat u niet aan het begin van het jaar de kalender heeft ontvangen. We maken een bestand
met een jaarkalender, deze plaatsen we op onze website. Voorheen ontving u een papieren versie,
maar gezien het milieu hebben we besloten om per dit schooljaar de kalender online aan te bieden. U
kunt desgewenst de kalender zelf printen. Ook leggen we een aantal inzage-exemplaren in school.
Een jaar vooruitkijken en vastleggen is haast onmogelijk. Onze kalender is gebaseerd op wat we nu
weten. We raden u met klem aan om de Ponto en de agenda in de Ponto in de gaten te houden. Hier
delen we met u alle actuele ontwikkelingen. Alle vakanties en vrije dagen zijn overigens definitief. Ook
werken we komende week de kalender op onze website bij: https://www.depontonnier.nl/ag-317340/agenda

AGENDA
Maandag 15 oktober
Dinsdag 16 oktober
Woensdag 17 oktober
Donderdag 18 oktober
Vrijdag 19 oktober
Ma. 22 t/m vr. 26 oktober
Maandag 29 oktober
Woensdag 31 oktober
Woensdag 31 oktober
Donderdag 1 november
Vrijdag 2 november
Vrijdag 2 november
Zaterdag 3 november
Maandag 5 november
Dinsdag 6 november

Intekenlijsten 10-minutengesprekken in aula
20.00: OR-vergadering
Intekenlijsten 10-minutegesprekken bij lokalen
Unihockeytoernooi groep 5-6
Speelgoeddag voor groep 1-2
Herfstvakantie
Luizencontrole
Finale Cruyff Court voetbaltoernooi
20.00: ouderavond
10-minutengesprekken
11.45-12.15: weeksluiting groep 5-6 en 7-8
Ponto
10.00-14.00: TuinWerkDag
20.00: voorlichtingsavond VO voor
ouders/verzorgers gr. 8
10-minutengesprekken
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ALGEMEEN NIEUWS
INITIATIEF VAN EEN LEERLING: HULP AAN SULAWESI
Danish uit groep 5/6 zag het verschrikkelijke nieuws van de tsunami die Sulawesi heeft getroffen. Toen
hij hoorde van giro 555, wilde hij graag wat doen. Dit artikel heeft hij zelf gemaakt:
‘Wij halen flessen op waar statiegeld op staat. Dan
gaan een paar kinderen naar de supermarkt om de
flessen in te leveren, en de bonnen leveren we in bij
de kassa. Dan krijgen we het geld dat op de bon staat.
Dat geld gaat naar giro 555. Sulawesi is getroffen door
een aardbeving en tsunami. Het geld gaat naar de
mensen daar die geen eten, huis of spullen hebben.
Die mensen hebben helemaal niks. Dus doe mee
alsjeblieft!’
TUINWERKDAG OP ZATERDAG 3 NOVEMBER
Zaterdag 3 november hebben wij de jaarlijkse TuinWerkDag,
van 10.00-14.00 uur in de Torteltuin van De Pontonnier. Deze
ochtend wordt gecoördineerd door onze trouwe
tuinvrijwilligers Peter, Coraline en Marianne. We pakken wat
grotere klussen aan, zoals snoeien, maar ook zijn er kleinere,
lichtere taken. U hoeft geen groene vingers te hebben of de
hele ochtend langs te komen. Wilt u komen helpen? Heel
graag! U kunt werkhandschoenen meenemen, de overige materialen hebben wij. Als u met een
aanhanger het snoeiafval naar de stort zou willen brengen, zouden we daar ook erg blij mee zijn! U
kunt aangeven dat u wilt komen helpen via marieke.norbruis@stichtingpenta.nl.
EU-SCHOOLFRUIT
Goed nieuws! De Pontonnier doet weer met het EU-Schoolfruit. Vorig jaar
waren we ook ingeloot en dat was ons goed bevallen. Vanaf half november
tot en met april krijgen we weer drie keer in de week gratis een stuk groente
of fruit per leerling. De ouderraad ontfermt zich over de voorbereiding en het
uitdelen van het Schoolfruit. We gaan in principe weer voor de woensdag,
donderdag en vrijdag als uitdeeldagen. Wilt u helpen met het klaarmaken van
de lekkernijen? Dit gebeurt dan om 8.30 uur, maar niet op alle dagen. U kunt
contact opnemen met de ouderraad voor meer informatie hierover of om u
aan te melden als helpende handen: ouderraad@depontonnier.nl
DE KINDERBOEKENWEEK: EEN GROOT SUCCES!
De kinderen hebben onder andere samen een
vriendschapsslinger gemaakt, een bingo gekoppeld aan
interesses gedaan, er is voorgelezen aan elkaar op kleedjes
in de aula en er zijn tekeningen bij een verhaal gemaakt door
de middenbouw en verhalen bij prenten geschreven door de
bovenbouw. Top!
De showboeken in de kasten in de aula maar ook andere
boeken kunnen worden besteld. Er liggen formulieren op de
tafel en anders mag u er één komen vragen bij juf Germaine.
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OUDERCAFÉ
Op vrijdag 16 november organiseert de Oudervereniging van 8.30 tot 9.30 uur weer een oudercafé.
Deze keer zullen we vertellen hoe wij op deze school Sinterklaas en Kerst vieren. Verder is er natuurlijk
alle ruimte om zelf een onderwerp in te brengen. Hopelijk tot dan!
NIEUWS VAN DE ONDERBOUW
BIJNA HERFSTVAKANTIE!
Dat betekent voor de kleuters, dat ze na de vakantie een ander maatje hebben. Een nieuw maatje om
samen mee werken en samen in de rij te gaan staan.
Op vrijdagochtend 19 oktober mogen de kleuters van thuis iets meenemen om samen op school mee
te spelen. Deze afspraak is gemaakt om te voorkomen, dat kinderen voortdurend speelgoed van thuis
meebrengen. Het mag dus alleen op de laatste dag voor een vakantie.
Na de vakantie gaan we aan het werk met de Sint Maarten lampionnetjes. Het is fijn als we hulp krijgen
bij het maken van alle lampions. Voor hulp van (groot)ouders/verzorgers hangt dan een lijstje in de
gang van de onderbouw.
Alles is dan op tijd klaar voor ons bezoek aan ‘het Avondlicht’. Op vrijdag
9 november gaan we de bewoners ‘s morgens bezoeken om onze Sint
Maartenliedjes te zingen en de lampions te laten zien. Ook voor deze
activiteit komt een lijstje in de gang waarop u kunt intekenen om de
kinderen met de auto naar de Geldelozeweg te rijden en de groepjes
kinderen in het huis te begeleiden.
NIEUWS VAN DE MIDDENBOUW
BOEKENBEURT
Tijdens de informatieavond hebben wij aangegeven dat we met een boekenbeurt
gaan starten. Woensdag 10 oktober zullen juf Jill en juf Yanouk in de klas zelf een
boek presenteren als voorbeeld. Vanaf 17 oktober zal elke week een kind een boek
presenteren, hiervoor kan je je intekenen. Het intekenformulier hangt tussen de
deuren van 3/4a en 3/4b. Het doel van een boekenbeurt is: elkaar enthousiast
maken voor een boek. Ervaren dat boeken leuk zijn, heeft een positief effect op
lezen. Daarnaast is het jezelf presenteren aan een groep ook een goede oefening.
Thuis:
 Kies een leesboek dat je heel leuk vindt. Je moet het zelf helemaal gelezen hebben.
 Oefen samen met papa/mama een leuk of spannend stukje van 3 tot 5 minuten om voor te lezen
 Bedenk samen drie vragen over het stukje dat je voorgelezen hebt. Deze vragen stel je in de klas.
In de klas:
 Je gaat op de stoel van de juf zitten met het boek op schoot.
 Je laat het boek zien er vertelt wie het boek geschreven heeft.
 Je laat een plaatje zien en zegt wie de tekeningen gemaakt heeft.
 Je vertelt kort waar het boek over gaat.
 Je leest duidelijk en rustig voor (niet meer dan 5 minuten).
 Je stelt de 3 vragen aan de klas.
 De klas zegt wat je goed hebt gedaan (tops). En wat volgende keer beter kan.
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VERJAARDAGEN
In groep 1-2 kunt u als ouder de verjaardag van uw kind in de groep meevieren. Vanaf groep 3-4 zijn
ouders niet meer bij de viering op school van de verjaardagen aanwezig.
WACHTEN ACHTER HET SCHOOLHEK…
Wij willen u vriendelijk verzoeken om uw kind op vrijdag achter het schoolhek op te wachten. In
verband met de pauze van de groepen 5 t/m 8 zorgt het voor meer overzicht als u achter het hek staat.
Juf Yanouk en juf Jill zullen de kinderen van groep 3/4 meenemen naar het hek om ze daar aan u over
te dragen voor een heerlijk weekend! Alvast bedankt!
NIEUWS VAN DE BOVENBOUW
SCHOOLKAMP
Groep 7/8 is afgelopen maandag, dinsdag en woensdag in Egmond Binnen geweest. Niet alleen het
mooie weer, maar ook de fijne sfeer onderling en de goede ouderhulp maakten dat dit kamp een
enorm succes was. In de klas gaan we de komende week/weken werken aan een kampkrant.
Elk kind krijgt een exemplaar mee tegen die tijd dus dat wordt samen flink nagenieten!
PET-EVENT
Op vrijdag 16 november gaat groep 7/8 meedoen aan het
promotie techniek event (PET) van West-Friesland. We worden
die dag opgehaald met de bus en later ook weer teruggebracht.
Het is van 10.30 uur tot 12.00 uur. Deze groep wordt om 9.55
opgehaald met de bus. Er zijn nog twee begeleiders nodig voor
die dag. Lijkt het u leuk om te begeleiden? Kom dit dan zo gauw
mogelijk even bij mij (Germaine) melden. Alvast bedankt!
STARTEN MET DE IK-DOOS
Vanaf komende woensdag starten wij in groep 7/8 met de Ik-doos. Hier heeft Germaine kort op de
stamgroepavond iets over verteld. Samen met de kinderen heeft ze een planning gemaakt. Dit lijstje
hangt naast de deur bij het raam. Er is op te zien wanneer iemand aan de beurt is. Ze laat de
verantwoordelijkheid bij de kinderen, maar via deze weg zijn de ouders ook op de hoogte en kan er
altijd even op het lijstje worden gekeken.
HET AVONDLICHT
Op dinsdag 13 november gaan de kinderen van groep 7/8 het Avondlicht bezoeken. Zij gaan dan een
muzikale voorstelling geven aan de mensen daar van 11.00 tot 11.30 uur. Het zou fijn zijn als er twee
mensen willen meefietsen. Welke twee ouders zouden willen begeleiden? Het is van belang dat de
kinderen op 13 november fietsend naar school komen of met toestemming een fiets van een kind uit
een ander leerjaar lenen.
VOORLICHTINGSAVOND VOORTGEZET ONDERWIJS
De voorlichtingsavond VO voor de ouders/verzorgers van groep 8-leerlingen vindt plaats op maandag
5 november De avond wordt samen georganiseerd met De Tweemaster, maar vindt plaats op De
Pontonnier. De inloop start om 19:45 uur, de presentatie start direct om 20:00 uur.
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SPORTNIEUWS
HERFSTVAKANTIE TAFELTENNISTOERNOOI
Nog even ter herinnering: 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 A-merk, 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

TUINNIEUWS
REMINDER: TUINWERKDAG
U bent van harte welkom tijdens de TuinWerkDag op zaterdag 3 november van 10.00 tot 14.00 uur in
de Torteltuin. Vele handen maken licht werk..! U kunt uw kind(eren) meenemen.
Tot dan?
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