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NIEUWS VAN DE DIRECTIE
VERSLAG OUDERAVOND 31 OKTOBER 2018
Voor een gezelschap van zo’n 25 ouders presenteerden de Oudervereniging, de Medezeggenschapsraad en directeur Hans Lonnee hun plannen voor het komend jaar.
De begroting van de Oudervereniging werd goedgekeurd, waarbij het bestuur de kanttekening
plaatste dat volgend jaar het bedrag van de vrijwillige ouderbijdrage omhoog moet. Dat heeft te maken
met stijgende prijzen en het gegeven dat de kosten van evenementen hoger worden bij een lager
aantal leerlingen dan destijds. De vergadering ging akkoord.
De Medezeggenschapsraad vertelde over haar bevoegdheden en inbreng. Daarbij werden activiteiten
in het afgelopen jaar gememoreerd. Ook werd stilgestaan bij de ambities van de MR en van de
schoolleiding: het beter maken van de onderwijskwaliteit, het meer benutten van de zelfverantwoordelijkheid van leerlingen (Leerlingparlement) en het profileren van De Pontonnier.
Hans Lonnee stelde zich voor als nieuwe directeur. Hij is overkoepelend verantwoordelijk voor de gang
van zaken op De Pontonnier en op de Sint Jozefschool. Mirjam van Beelen is als locatieleider
verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op De Pontonnier.
Hans vertelde over zijn persoonlijke achtergrond en gaf daarna een schets van de plannen en ambities.
De school maakt een prettige indruk en straalt vrolijkheid en vitaliteit uit. Het onderwijs wil hij meer
‘stroomlijnen’: gemeenschappelijke afspraken maken tussen leerkrachten zodat leerlingen altijd
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werken vanuit dezelfde systemen en methoden. Ook werken de teams van beide locaties nauw samen
op het gebied van kwaliteitsversterking: er vinden gezamenlijke overlegmomenten plaats.
De materiële situatie (bijvoorbeeld het meubilair van
de leerlingen) is hem een doorn in het oog. Met het
schoolbestuur worden plannen voorbereid om
nieuwe tafels en stoelen aan te schaffen. Verder gaf
hij aan hoe zijn werkwijze is als schoolleider. Hij
verwees naar ‘The Golden Circle’ van Simon Sinek: het
is niet alleen belangrijk om het HOE en het WAT te
regelen in een school, maar vooral het WAAROM. Dat
leidt tot een gemeenschappelijk concept waarbij
leerkrachten dezelfde ‘taal’ spreken en in elkaars
verlengde kunnen handelen.
Ouders vroegen na afloop door over die
verbeterplannen. ‘Wat ziet mijn kind ervan over enige
tijd?’ En: ‘Hoe Jenaplan is en blijft de school?’ Hans
gaf aan dat er sowieso verbeteringen komen op het gebied van de voorzieningen. Dan gaat het niet
alleen om meubilair maar ook om leermiddelen. Het is een grote wens om de kinderen te voorzien van
(aanzienlijk) meer laptops, maar die bekostiging is onvoldoende geregeld in het Nederlands
basisonderwijs. Geleidelijk aan zal er een uitbreiding komen van het aantal computers, maar de
behoefte eraan zal altijd groter blijven dan de school uit eigen middelen kan bieden. De communicatie
met ouders en leerlingen wordt naar een hoger niveau getrokken via o.m. de aanschaf van een
ouderportaal en het instellen van een Leerlingparlement. In de klassen wordt geïnvesteerd op meer
zelfverantwoordelijkheid en samenwerkend leren van leerlingen. De grondhouding wordt bepaald
door de uitgangspunten van het Jenaplanonderwijs. Wel moet er kritisch worden gekeken naar de
mogelijkheden van een kleine school om alle facetten van het Jenaplanonderwijs toe te passen.
De avond eindigde om 21.40 uur en werd door de aanwezigen gewaardeerd om de openheid en
duidelijkheid. Verderop in het jaar zullen we de ouders opnieuw informeren over de ontwikkelingen
binnen de school.
REGEL VAN DE WEEK
De kinderen hebben de afgelopen weken in de klassen gewerkt aan de klassenafspraken
en omgangsafspraken met elkaar via onze sociaal- emotionele methode Kwink. Vanaf volgende week
trekken wij deze afspraken breder en gaan wij weer starten met de Regel van de Week.
Iedere week zullen er nieuwe gedragsverwachtingen centraal staan, die onder de aandacht worden
gebracht en geoefend worden.
Wanneer leerkrachten (en andere medewerkers) kans zien om een
compliment te geven aan een leerling voor het feit dat deze zich
positief gedraagt, zullen zij dit doen. Dit gebeurt bijvoorbeeld met
een opmerking, een schouderklopje of een knipoog. De afspraken
staan positief geformuleerd met visuele ondersteuning zodat
kinderen weten wat voor gedrag er van ze verwacht wordt.
De regel van volgende week zal zijn; "Ruim je eigen rommel op, dan
is de school netjes en tiptop!"
Samen dragen we zorg voor een opgeruimde en overzichtelijke
school!
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AGENDA
Zaterdag 3 november
Maandag 5 november

10.00-14.00: TuinWerkDag
20.00: voorlichtingsavond VO voor
ouders/verzorgers gr. 7-8
Laatste aanmelddag activiteiten Brede School
10-minutengesprekken
Onderbouw naar Avondlicht i.v.m. Sint Maarten
Cultuurweek; gratis activiteiten voor kinderen
Groep 7-8 op fiets naar school i.v.m.
muziekvoorstelling bij Avondlicht
20.00u: OR-vergadering
Korfbal spelletjesmiddag groep 3-4
08.30-09.30u: oudercafé
9.55-12.00u: groep 7-8 PET-Event
Ponto
Elly jarig
Sonja jarig
Avond: Klassenfeest groep 5-6
11.45-12.15u: weeksluiting groep 1-2 en 5-6
Ponto

Maandag 5 november
Dinsdag 6 november
Vrijdag 9 november
Ma. 12 t/m vr. 16 november
Dinsdag 13 november
Dinsdag 13 november
Woensdag 14 november
Vrijdag 16 november
Vrijdag 16 november
Vrijdag 16 november
Woensdag 21 november
Vrijdag 23 november
Vrijdag 23 november
Vrijdag 30 november
Vrijdag 30 november

ALGEMEEN NIEUWS
FLESSENACTIE VOOR SULAWESI
De afgelopen periode heeft Danish een flessenactie georganiseerd. Met de actie
wilde hij geld ophalen voor de slachtoffers van de aardbeving en tsunami op
Sulawesi. Veel kinderen en ouders hebben hieraan meegedaan met als resultaat
dat Danish 105,25 euro op giro 555 heeft kunnen storten. Wat een mooi bedrag!
Bedankt allemaal voor jullie inzet!
RAPPORTMAPPEN INLEVEREN BIJ DE LEERKRACHT
Als u thuis nog rapportmappen heeft, wilt u deze dan weer inleveren bij de groepsleerkracht? Bedankt!
VERGADERDATA MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
Voor het komende jaar zijn dit de vergaderingen van de Medezeggenschapsraad. U als
ouders/verzorger bent altijd welkom om bij de vergadering aanwezig te zijn.

13 december
11 februari
28 maart
15 mei
20 juni

19.30 uur
19.30 uur
19.30 uur
19.30 uur
19.30 uur

Pontonnier
St. Jozefschool
Pontonnier
St. Jozefschool
Pontonnier
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TUINWERKDAG OP ZATERDAG 3 NOVEMBER
Komt u een uurtje helpen bij de TuinWerkDag? Zaterdag 3
november hebben wij de jaarlijkse klusdag in de Torteltuin
van 10.00-14.00 uur. 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. We willen ook graag 3 grote houten plantenbakken in elkaar zetten. 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. Uiteraard is het
prima als u uw kind(eren) meeneemt!
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.
WELKOM!
Sinds begin dit schooljaar zijn Gijs, Bente, Rebecca, Tara, Jenoah, Maeve
en Jaidy begonnen in groep 1, van harte welkom! In groep 5 is Alan gestart.
In oktober verwelkomden wij Liz in groep 1. Komende week starten Tycho
en Lisa in groep 1. We wensen alle kinderen een heel fijne tijd op De
Pontonnier!
SINTERKLAASLIEDJES BEGELEIDEN
Nog even en Sinterklaas komt weer naar Nederland. Op woensdag 21 november en op 5 december
zoeken wij een ouder die een instrument bespeelt en de kinderen van onze school kan begeleiden bij
het zingen van Sinterklaasliedjes. Lijkt u dit leuk? Graag opgeven bij Jill of Louise.
WEGWERKZAAMHEDEN
Van het aannemersbedrijf Mouwrik Waardenburg ontvingen
wij een brief over geplande werkzaamheden aan het
Beurtschip. Deze straat loopt rond onze school. In de periode
van 12 november tot en met 14 december kunt u hinder of
oponthoud ervaren. Er zullen verkeersregelaars ingezet
worden. Tussen 26 november en 14 december zal de weg
afgesloten zijn en is er een omleiding.
NIEUWS VAN DE BREDE SCHOOL RISDAM-ZUID
De Pontonnier is onderdeel van de Brede School Risdam-Zuid. Er staat weer een aantal activiteiten in
de startblokken, zoals kleuterdans, freerunnen en toneel. U kunt uw kind(eren) nog tot en met
aanstaande maandag aanmelden, ook door een mail te sturen naar c.wognum@netwerkhoorn.nl. De
aanmeldformulieren liggen ook in school; op de prikborden, op de tafel in de aula en bij de kapstokken.
Op de volgende pagina’s ziet u het aanbod en de inschrijfgegevens.
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CULTUURWEEK
Van 12 t/m 16 november is de Cultuurweek. In deze periode zijn er veel gratis
activiteiten voor kinderen te beleven, zoals drummen/percussie, Kungfu, dans,
muziek en rondleidingen.
U vindt de flyers in school of u kunt kijken op: www.sportencultuurhoorn.nl

CURSUSSEN BIJ DE GGD
Wist u dat de gemeente regelmatig (gratis) workshops voor ouders/verzorgers aanbiedt? Op vrijdag 9
november is er bijvoorbeeld ‘Leren luisteren’. En op donderdag 29 november ‘Omgaan met ruzie
tussen kinderen’. U vindt de informatie op www.ggdhn.nl/cursussen
De posters hangen ook in school.

NIEUWS VAN DE ONDERBOUW
SINT MAARTEN
Wat fijn, dat er hulp is om met de kleuters een lampion te knutselen! Voor de komende week kunnen
we nog wat extra handen gebruiken, dus kijk eens op ons intekenlijstje om uw naam er bij te zetten.
Op vrijdag 9 november worden we verwacht in “Avondlicht” aan de Geldelozeweg. Helaas hebben op
dit moment nog veel te weinig hulp van (groot)ouders die ons daar naar toe willen rijden met de auto.
Dus bij deze: schrijf uw naam alsjeblieft op het lijstje!
TOILETGEBRUIK
Het valt ons op dat er veel kinderen zijn die niet uit zichzelf naar de w.c.
gaan. Ook plassen veel kinderen niet goed in de w.c., zodat alles nat
wordt. Het gevolg is dan weer dat andere kinderen niet naar een vies
toilet willen… Wij willen u dan ook vragen om thuis meer aandacht te
geven aan toiletbezoek en hygiëne.
We hebben ook regelmatig kleding nodig om een kind te kunnen
verschonen. Vooral maat 116 ontbreekt in ons assortiment, dus als u
thuis nog iets heeft liggen dat wij mogen gebruiken, horen we dat graag!
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FOTO
Voor ons takenbord en aan de gymtassen gebruiken we een foto van elk kind. Dat geeft veel
duidelijkheid. Levert u binnenkort de (school)foto van uw kleuter in? We kunnen uw foto op school
kopiëren, dus u krijgt het weer terug.
STAMGROEPSOUDERS
De stamgroepsouders zijn Ilona en Maryam. Erg fijn dat Chiara (moeder van Evgenia) er bij komt om
te helpen, zodat Ilona zich op andere zaken kan richten.
NIEUWS VAN DE MIDDENBOUW

NIEUWS VAN DE BOVENBOUW
FEEST VOOR GROEP 5-6
Door de andere groepsindeling dit jaar gaat groep 6 niet op kamp en heeft groep 5 geen
vijfdejaarsfeest. In de klas hebben we alternatieven besproken. Samen met de kinderen hebben we
besloten dat we een klassenfeestje organiseren. Dit zal vrijdagavond 23 november plaatsvinden.
Verdere info en tijden volgen snel.
Mocht u zin en tijd hebben om te helpen bij de voorbereiding horen we het graag!
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VOORLICHTING VOORTGEZET ONDERWIJS
Aanstaande maandag 5 november om 20:00 zullen er twee mensen vanuit het voortgezet onderwijs
voorlichting komen geven. Zij vertegenwoordigen de VO scholen in Hoorn en u kunt er terecht met
vragen. Alle ouders met kinderen in groep 8 zijn hierbij van harte welkom! De inloop is vanaf 19.45
uur.

SPORTNIEUWS
JONGENS GROEP 7/8 KAMPIOEN CRUYFF COURT TOERNOOI
De jongens van groep 7/8 zijn afgelopen woensdag kampioen van Hoorn geworden,
wat zijn we trots! In april 2019 strijden zij in de regionale kampioenschappen mee,
super spannend!
KORFBAL SPELLETJESMIDDAG
Op woensdag 14 november organiseert HKV Ados tussen 15.00 en 17.00 uur een
korfbal spelletjesmiddag voor groep 3 en 4. Het vindt plaats in Sporthal Lingeweg,
aan de Roerdomp 1. U kunt uw kind(eren) opgeven door te mailen naar juf Anneloes:
anneloes.vogelpoel@stichtingpenta.nl

TUINNIEUWS
REMINDER: MORGEN 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) uiteraard meenemen.
Tot dan?
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