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NIEUWS VAN DE DIRECTIE
WERKEN VOLGENS EEN CONCEPT
Op zowel De Pontonnier als op de Jozefschool werken we aan kwaliteitsverbetering. We zijn bezig de
indeling van de lokalen meer gelijk te maken zodat kinderen niet jaarlijks hoeven te wennen aan een
verandering. Het betekent dat we geleidelijk aan alle groepen in tafelopstellingen plaatsen waarbij
samenwerking beter mogelijk is. Ook richten we functionele plekken in en maken we afspraken over
het gebruik van de ruimtes op de wanden. Waarschijnlijk kunt u de ontwikkeling volgen in de klas van
uw zoon of dochter. Op een later moment zullen we u uitgebreider informeren.
DE GRUWEL: JUF ZIEK, GEEN VERVANGER
Er is landelijk sprake van een noodsituatie in het basisonderwijs. Via radio
en televisie heeft u al langer kunnen vernemen dat er een sterk oplopend
tekort aan leerkrachten is. De vervangingspoules zijn leeg: bij ziekte van
een leerkracht is er geen vervanger beschikbaar. Dus moet de school
proberen het gat te dichten door eigen personeel meer dagen te laten
draaien. Dat lukt lang niet altijd. ‘Kunnen jullie de kinderen dan niet
verdelen over andere klassen?’ vroeg een ouder. Meestal is dat geen optie.
De andere klassen zitten ook aardig vol en je kunt niet elke leeftijdsgroep opdelen over kleine clubjes
kinderen in de andere leerjaren. Bovendien verstoort zoiets het lesgeven in elke groep en verdelen we
dus ook de pijn van de afwezigheid van een juf over de hele school. U heeft het inmiddels gemerkt:
het betekent helaas dat we vaker moeten berichten dat een klas niet kan worden opgevangen. Het
betekent dan ook dat we niet toch even wat kinderen die dag een plekje in school kunnen geven. Geen
personeel = geen mogelijkheden. We snappen de frustratie en irritatie die dit opwekt bij ouders maar
kunnen het probleem echt niet anders oplossen. ‘Kunnen jullie ons niet eerder berichten dat mijn kind
thuis moet blijven?’ vroeg een andere ouder. We proberen tot het uiterste een oplossing te vinden.
Vaak zijn we daar overdag lang mee bezig. Uiteindelijk moeten we u informeren en dat gebeurt dan
vaak na alle pogingen pas in de namiddag of in de vroege avond. Het is helaas niet anders…
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6 DECEMBER: LATER BEGINNEN?
Sommige scholen hanteren het principe dat de school op 6 december een uurtje later begint. Dat kan
echter ook problemen veroorzaken bij ouders die wel op de gewone tijd naar hun werk moeten.
Daarom start onze school de dag na Sinterklaas gewoon om 08.30 uur. Maar… als u de avond ervoor
ver weg bent geweest en laat bent thuisgekomen, kunt u even overleggen met de leerkracht van uw
kind. We staan dan individueel een verlofuurtje toe waardoor uw kind om 09.30 uur mag beginnen.

AGENDA
Woensdag 05 december
Vrijdag 07 december
Ma. 10 t/m vr. 21 december
Dinsdag 11 december
Vrijdag 14 december
Woensdag 19 december
Woensdag 19 december
Vrijdag 21 december
Ma. 24 december t/m vr. 04 januari
Maandag 07 januari

Sinterklaasfeest op school
Voorlopig schooladvies groep 8
Oudergesprekken voorlopige schooladviezen gr.8
20.00u: OR-vergadering
Ponto
Yanouk jarig
17.00-19.00u: Kerstviering in school
Speelgoeddag groep 1-2
Kerstvakantie
Luizencontrole

ALGEMEEN NIEUWS
SCHOOLFRUIT
Volgende week zullen we de volgende
gezonde versnaperingen uitdelen:
woensdag:
mandarijn
donderdag:
sinaasappel
vrijdag:
wortel

Wist u dat... er ongeveer 40 mg
vitamine C in 100 gram verse
mandarijnen zit? Dat mandarijnen
een rustgevende werking hebben? En
dat ze de huid beschermen tegen de
schadelijke werking van UV-stralen
en rimpels tegengaan?

SINTERKLAASFEEST
Op woensdag 5 december zal Sinterklaas de Pontonnier bezoeken. De kinderen mogen deze ochtend
eerst naar de klas. De leerkracht kan dan zien of iedereen er is en zal dan met de kinderen als groep
naar buiten gaan. Vindt u het ook leuk het ontvangst van de Goedheiligman mee te maken? U bent
van harte welkom bij de aankomst buiten. We vragen u wel om achter de kinderen te gaan staan.
Als Sinterklaas is aangekomen gaan de kinderen
met hun leerkracht naar binnen. We vragen u om
buiten afscheid te nemen. De kinderen krijgen deze
feestochtend op school een koekje en limonade.
Ook is er op woensdag schoolfruit (mandarijn). Zelf
een tussendoortje meenemen mag, maar hoeft
niet. De kinderen van groep 1 t/m 4 mogen deze
ochtend een cadeautje in de schatkamer uitkiezen.
De kinderen van groep 5 t/m 8 helpen Sinterklaas
en maken een surprise voor elkaar. We hopen op
een magisch sinterklaasfeest!

St. Jozefschool en De Pontonnier – stichting Penta te Hoorn

30 november 2018
GEVRAAGD: OUDE KRANTEN VOOR BOVENBOUWATELIER
De ateliers in de bovenbouw zijn gestart en in een van de ateliers maken de kinderen
maskers van papier-maché. Als u thuis kranten heeft voor dit atelier, dan mag u die
bij mij, juf Germaine, komen brengen. Bedankt alvast!
WELKOM
Wat leuk dat je gaat beginnen in groep 1, Sil! We wensen je veel plezier op school.
REGEL VAN DE WEEK
Helpt u uw kind ook op een positieve manier bij de volgende Regel van de Week?
‘Netjes vragen of je iets mag lenen, dan krijg je geen problemen.’
KINDERDISCO HUESMOLEN VOOR KINDEREN VAN 4 T/M 9 JAAR
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PUUR FOR KIDS ZOEKT: KERSTCADEAUTJES / BIOSCOOPKAARTJES
VOOR KINDEREN VAN DE VOEDSELBANK
Doet u ook weer mee?
Hoorn/Alkmaar, november 2018 – Voor de elfde keer op rij zetten inwoners en bedrijven uit WestFriesland zich in om kinderen blij te maken met een cadeautje tijdens kerst. Het gaat bij deze actie om
mooie, lieve, leuke, kleine en grote cadeautjes voor kinderen uit 240 gezinnen die afhankelijk zijn van
de voedselbank in West-Friesland en Alkmaar.
Cadeautjes

Voor de kinderen tussen de 0 en 12 jaar worden op verschillende locaties in West-Friesland (ook bij
ons op school) kerstbomen geplaatst met kaartjes erin. Iedereen kan een kaartje met leeftijdscategorie
van een jongen of meisje uit de boom halen en voor dit kind een cadeautje kopen. Dit cadeautje kan
vervolgens ingepakt weer onder de boom worden gelegd. Uiteraard kunnen mensen ook zonder
kaartje een cadeautje inleveren. Dan wordt bij dat cadeautje het juiste kaartje gezocht. De cadeautjes
worden persoonlijk uitgereikt vlak voor Kerstmis.
Naar de bios
De laatste twee jaar is het ons gelukt om vanuit donaties twee bioscoopkaartjes per kind beschikbaar
te stellen voor de kinderen in de leeftijdscategorie van 13 t/m 17 jaar oud. De ouders en kinderen
waren hier erg enthousiast over en daarom streven wij er ook dit jaar naar om dit opnieuw te kunnen
doen. VUE Bioscoop en van Der Valk Hoorn sponsoren ons en geven een fikse korting waardoor wij in
staat zijn om voor een klein bedrag kaartjes in te kopen. Dit jaar zullen er wederom kaartjes in de
bomen hangen waar een verzoek voor een donatie van 6,50 euro op staat. Met deze donatie is 1 kind
meteen verzekerd van een bioscoopkaartje.
Noord Kaap Challenge 2018
Vier inwoners uit Hoorn gaan een ijskoude uitdaging aan voor het goede doel. Op 7 december start
hun roadtrip for charity vanuit Hilversum. Deze route zal eindigen in het meest noordelijke puntje van
Europa, de Noordkaap in Noorwegen. Aan het einde van deze reis hopen zij een prachtig bedrag te
hebben ingezameld voor het goede doel. Naast het landelijke doel (Het Rode Kruis) doneren zij 50%
van de opbrengst aan een lokaal doel en dat is dit jaar Puur for Kids!
Uitje
We hopen dat we met uw donaties, aangevuld met de donatie van de Noord Kaap Challenge dit jaar
een leuk en actief uitje kunnen organiseren voor de kinderen.
Wanneer en waar
Iedereen die wil meedoen aan deze bijzondere actie kan van donderdag 6 december tot en met
dinsdag 18 december een kaartje pakken uit de kerstbomen op diverse locaties in West-Friesland (zie
onze Facebookpagina voor de deelnemerslijst). Op woensdag 19 december zullen alle cadeautjes
worden opgehaald zodat deze op vrijdag 21 december kunnen worden uitgedeeld.
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Donatie
Wilt u een bijdrage leveren aan een bioscoopkaartje? Maak dan uw donatie over naar banknummer
NL36RABO0302407480 ten name van Vereniging Junior Kamer West-Friesland en onder vermelding
van Puur for Kids.
Kijk voor meer informatie op de Facebookpagina ‘Puur for Kids’ of ga naar www.puurforkids.nl
NIEUWS VAN DE ONDERBOUW
BLOEMBOLLEN PLANTEN
Vorige week maandag mochten de Fruitige Aardbeien bollen
planten in de schooltuin. De kinderen vonden dit erg leuk om te
doen! Er zijn verschillende bollen in een warm bedje gestopt. De
schooltuin is nu lenteklaar. We willen Coraline, Peter en Chiara
bedanken voor de goede begeleiding!
NIEUWS VAN DE MIDDENBOUW
INSTRUCTIE
Zoals u wellicht weet, starten de kinderen de dag in hun eigen klas. Na de dagopening splitsen de
kinderen zich op in jaargroepen (zie het schema hieronder). Wij hebben hiervoor gekozen omdat er op
deze manier meer tijd is voor instructies en hulp bij de verwerking. Voorlopig blijven wij op deze manier
werken. We evalueren regelmatig en houden u op hoogte.

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

08:35 - 10:00
08:35 - 09:30
08:35 - 10:00
08:35 - 09:30

Groep 3 bij Elly/Jill
Leren lezen + leescircuit
Leren lezen
Leren lezen + leescircuit
Leren lezen

Vrijdag

08:35 - 10:00

Leren lezen + leescircuit

Groep 4 bij Yanouk
Spelling en technisch lezen
Spelling
Spelling en technisch lezen
Spelling
Dictee, technisch lezen en
begrijpend lezen

NIEUWS VAN DE BOVENBOUW
SINTERKLAASFEEST
Op 5 december wordt ook in de bovenbouwgroepen
Sinterklaas gevierd. In de bovenbouw gaan de
kinderen niet meer naar de schatkamer, maar mogen
ze Sinterklaas helpen. De goedheiligman heeft het
tenslotte al druk genoeg! In de klassen zijn lootjes
getrokken en de kinderen maken voor elkaar een
surprise (dit is een knutselwerk, passend bij het kind
waar het voor is) en een zelf geschreven gedicht van
8 (groep 7/8), 6 (groep 6) of 4 regels (groep 5). Zij
hebben allemaal 4 euro meegekregen om een
attentie te kopen die in de surprise verstopt gaat worden. Op dinsdagmiddag 4 december na school
kunnen alle surprises, niet ingepakt, met de naam van het kind waar de surprise voor is gemaakt,
ingeleverd worden. Tot 17:00 uur nemen wij ze in ontvangst in een gesloten grijze plastic vuilniszak.
Wij zullen er dan voor zorgen dat alles mooi uitgestald is als alle kinderen woensdag op school komen.
We hebben er zin in!
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GROEP 8 BEZOEKT VO-SCHOLEN
Afgelopen dinsdag is groep 7/8 naar het SG Newton
geweest. Dit was voor veel kinderen een leuke
kennismaking. Er staat ook nog een bezoek aan het
d'Ampte, en aan het Oscar Romero gepland. Mocht u
in de gelegenheid zijn om mee te fietsen en daar als
begeleiding te fungeren, dan zou dat geweldig zijn.
Het d'Ampte bezoeken wij op 30 januari. Op dit
moment is er nog geen informatie over het tijdstip
maar zodra dat komt laat ik de mensen die mee zouden
willen dat natuurlijk weten. Het Oscar Romero bezoeken wij op 18 december. Hier is de planning wel
al van bekend. Wil je mee? Laat het mij, Germaine, weten en dan geef ik de overige informatie.
Het is de bedoeling dat de kinderen op deze dagen met de fiets naar school komen. Alvast bedankt!
SPORTNIEUWS
BADMINTONTOERNOOI
Op zaterdag 12 januari organiseert de Hoornse Badminton Vereniging in
de Sporthal Copernicus (Nieuwe Steen 11) voor groep 5-8 een
badmintontoernooi. Er wordt in teams van twee personen gespeeld en
voor individuele spelers wordt een dubbelpartner gezocht. Tijden groep
5 en 6: 10:00-13:00 uur, groep 7 en 8: 13:00-16:00 uur. Aanmelden kan
(tot
dinsdag
18
december)
via
het
online
inschrijfformulier: https://goo.gl/forms/EZdELzC9tRRVOkUE3 . Vragen? Via juf
Anneloes
(anneloes.vogelpoel@stichtingpenta.nl),
juf
Mandy
(mandy.bleeker@stichtingpenta.nl) of juf Germaine.
BASKETBALTOERNOOI
Op woensdag 23 januari, 30 januari en 6 februari 2019 vinden de voorrondes plaats van het basketbal
scholentoernooi voor groep 7 en 8, dit is de ‘Road to the Finals’. Je kan met een team van 5 personen
aanmelden, dit kan in een meisjes-, jongens- of mixteam. Tijd: Tussen 14:00-17:30
Locatie: Sporthal van de Copernicus (Nieuwe Steen 11). Finale: Woensdag 13 februari,
Sporthal Vredehof, 14:00-17:30.
Aanmelden kan tot uiterlijk dinsdag 18 december via het online
inschrijfformulier: https://goo.gl/forms/M9fbkl9ugdtln4Fm2 . Vragen? Via
juf Anneloes (anneloes.vogelpoel@stichtingpenta.nl), juf Mandy
(mandy.bleeker@stichtingpenta.nl) of juf Germaine.
VOLLEYBALTOERNOOI
Zaterdag 26 januari vindt van 8.45 tot 14.30 uur het jaarlijkse
volleybaltoernooi voor groep 3 t/m 8 bij Sporthal De Opgang plaats. Er
wordt gestart met een warming-up voor alle kinderen, begeleiders en
ouders. De teams mogen gemixt of alleen uit jongens en meisjes bestaan.
Er wordt 4 tegen 4 gespeeld. Voor de groepen 3 t/m 6 worden de regels
aangepast, zodat volleybal door alle kinderen met gemak kan worden
gespeeld.
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Aanmelden kan tot dinsdag 18 december via het online inschrijfformulier:
https://goo.gl/forms/6OGXIzKHJRxa2g903
Je kunt hier ook opgeven of je wilt meedoen aan een training voorafgaand aan het toernooi. Vragen?
Via juf Anneloes, juf Mandy, juf Germaine of juf Yanouk.
AUDITIES BIJ DANSSCHOOL MINH-ZONE
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