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NIEUWS VAN DE DIRECTIE
WIST U DAT…
Er ’s morgens nog steeds kinderen te laat in de klas komen? En kinderen steeds
vaker 1-5 minuten te laat gebracht worden op school? De school gaat open om
8:20 en om 8:30 starten wij met de les. Dat betekent dat u voor 8:30 uw kind in de
klas heeft gebracht, zodat de les op tijd kan starten. Het te laat komen, is vervelend
voor uw kind maar ook voor de groep die gestoord wordt bij het later
binnenkomen. Het is voor uw kind prettig om rustig de school in te komen en
tegelijk te starten met de groep.
Wij merken echter dat het niet genoeg is om u via de Ponto hierop te wijzen. Dat betekent dat wij
genoodzaakt zijn om telaatkomers te noteren en bij veelvuldig herhaling melding te doen bij de
leerplichtambtenaar. Vanuit de leerplichtwet zijn wij hiertoe, in het belang van uw kind, verplicht.
Hiervan wordt u van tevoren op de hoogte gebracht.
DE MOOIE DECEMBERMAAND
De school is op haar mooist, en dat in de donkerste dagen van het jaar!
Na de vrolijke Sinterklaasviering maken we ons nu op voor de sfeervolle
kerstviering. Kinderen en leerkrachten trekken hun mooiste kleding aan
en genieten van een heerlijke maaltijd. De school is vol met lichtjes en
versiering. Wat een prachtige sfeer! Daarna gaan we genieten van de
kerstvakantie. Het jaar 2018 loopt ten einde en we maken ons op voor
2019. We hopen dat u een fijne, gezellige periode met uw gezin
doormaakt en wensen u nu alvast veel geluk en gezondheid toe in het
nieuwe jaar!
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NIEUWE SCHOOLTIJDEN: HOE ZIT DAT PRECIES?
Volgend schooljaar zullen we de schooltijden gaan aanpassen. Tenminste… als u het ermee eens bent.
Waarom is die aanpassing nodig en hoe is de procedure daarnaartoe?
Jaren geleden waren de schooltijden heel anders dan nu.
Langere middagen, meer ruimte voor pauzes, vaak ook een
onderscheid tussen schooltijden voor jongere en voor
oudere leerlingen. Op het moment dat is besloten over te
stappen op een continurooster, moeten we gaan rekenen.
Elke leerling moet namelijk over 8 schooljaren minimaal
7520 uur onderwijs hebben genoten. Dat is gemiddeld 940
uur per jaar. Doordat de onderbouwgroepen destijds minder
uren maakten dan die 940, moesten we een inhaalslag
maken. Voorheen draaiden leerlingen vanaf groep 5 1000
lesuren per jaar en daardoor kon een school de onderbouw
minder uren lesgeven zodat het totaal uiteindelijk toch op
die 7520 uur (of meer) kwam.
Die inhaalslag kost 4 jaar. Dan zijn alle onderbouwleerlingen van destijds weer zo aangevuld in hun
lestijden dat het minimum van 7520 door elk kind wordt gehaald. Per het komende schooljaar zijn die
4 jaren voorbij. Het betekent dat we een ander systeem kunnen gaan hanteren met de volgende
voordelen:
•
•
•
•
•

Gelijke begin- en eindtijden voor ALLE leerlingen
Daardoor een gelijke start van de BSO voor ALLE leerlingen die er gebruik van maken
Een verruimd leeraanbod voor kinderen in de groepen 1 t/m 4 t.o.v. dit jaar
De mogelijkheid meer vakantie toe te staan (twee weken meivakantie bijvoorbeeld)
De mogelijkheid enkele studiedagen in te plannen voor het personeel

In beginsel gaan alle leerlingen dan ongeveer 960 uur naar school per jaar. Daarmee bouwen we een
ruimere marge op over 8 jaar onderwijstijd en dat komt de leerkwaliteit alleen maar ten goede. Hoé
we de dagen verdelen, is een kwestie van keuzes maken. De meest gehanteerde schooltijden in
Nederland zijn:
•
•
•

5 gelijke dagen naar school, van 08.30 – 14.00 uur
4 gelijke dagen naar school, van 08.30 – 14.15 uur en een kortere woensdag (08.30 – 12.30)
4 gelijke dagen naar school, van 08.30 – 14.15 uur en een kortere vrijdag (08.30 – 12.30)

De procedure wordt ingeleid door de directie van school. Die stuurt een voorstel of meerdere
voorstellen naar de Medezeggenschapsraad. De MR buigt zich erover en komt met een oordeel. Als
directie en MR het eens zijn, moet er een ouderraadpleging volgen. Het betekent dat alle ouders via
een enquêteformulier mogen aangeven welke keuze zij ondersteunen. Komt er een duidelijke uitslag,
dan gaat de directie ermee terug naar de MR. Die heeft als laatste instemmingsrecht. Stemt de MR in
met het voorstel van de directie na raadpleging onder de ouders, dan ligt er een besluit. De nieuwe
tijden gaan dan in per de eerste schooldag na de zomervakantie.
Het is te verwachten dat er geen grote, schokkende wijzigingen gaan plaatsvinden. Binnenkort stuurt
de directie voorstellen naar de Medezeggenschapsraad. Die buigt zich in januari over de inhoud.
Spoedig daarna kan een ouderraadpleging plaatsvinden. We willen namelijk dat u ruim op tijd weet
dat de schooltijden per augustus 2019 (iets) gaan verschuiven.
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DIT SCHOOLJAAR GEEN JUFFENDAG
Met het team is besloten om geen juffendag te organiseren. De leerkrachten vieren hun verjaardagen
in de klas op dezelfde manier als zij dit met de leerlingen doen. Zo gebruiken wij de leertijd zo effectief
mogelijk om zo uw kind het beste onderwijs te geven. Het vieren van de verjaardagen gebeurt dus wel,
echter niet zo groot als we dat de voorgaande jaren deden.
Mocht u een gegronde reden hebben waarom het u niet lukt om uw kind voor 8:30 op school te
brengen, dan vragen wij u dit met ons te bespreken of om dit op dat moment telefonisch aan ons door
te geven.

Wij
hebben er vertrouwen in dat u uw kind op tijd in de klas kunt brengen!
AGENDA
Dinsdag 18 december
Kerststukjes maken bij midden- en bovenbouw
Woensdag 19 december
Yanouk jarig
Woensdag 19 december
17.00-19.00u: Kerstviering in school
Vrijdag 21 december
Speelgoeddag groep 1-2
Vrijdag 21 december
Onesies/Foute kersttruien-dag
Ma. 24 december t/m vr. 04 januari
Kerstvakantie
Maandag 07 januari
Luizencontrole
Dinsdag 08 januari
20.00u: OR-vergadering
Donderdag 10 januari
19.30u: MR-vergadering op Pontonnier
Vrijdag 11 januari
Ponto
Vrijdag 18 januari
11.30-12.15u: weeksluiting groep 1-2, 3-4B en 7-8
Maandag 21 januari
Start CITO-periode
Vrijdag 25 januari
Louise jarig
Vrijdag 25 januari
Ponto

ALGEMEEN NIEUWS
SCHOOLFRUIT
Volgende week zullen we de volgende
gezonde versnaperingen uitdelen:
woensdag:
peer
donderdag:
appel
vrijdag:
ananas

Wist u dat... Een ananas bestaat uit
allemaal kleine besjes die aan elkaar
zijn gegroeid? Als u een rijpe ananas
wilt, kunt u het beste aan de ananas
ruiken. Een zoete geur betekent
meestal dat u een lekkere, zoete
ananas te pakken hebt.

WELKOM
Welkom Yaïr! We wensen je veel plezier in groep 1! Doris komt ook wennen op
school. Leuk dat jij na de kerstvakantie in groep 1 komt, Doris!
REGEL VAN DE WEEK
Helpt u uw kind ook op een positieve manier bij de volgende Regel van de Week?
‘Iedereen voelt zicht het best als niemand wordt gepest.’
ONESIES, PYJAMA’S EN FOUTE KERSTTRUIEN
Vrijdag 21 december mag elk kind in zijn/haar onesie, pyjama of foute kersttrui naar school!
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KERSTSTUKJES
Op dinsdag 18 december gaan de groepen 3-4A, 3-4B, 5-6 en 7-8 kerststukjes
maken. School regelt de oase en het is ons ook weer gelukt om kerstgroen te
krijgen. Larissa (moeder van Rosalie en Annemijn) heeft contact gehad met de
Kerstbomenverkoop in Zwaag en de familie De Greeuw geeft ons gratis genoeg
kersttakjes voor alle kinderen van de middenbouw en bovenbouw. Net als
vorig jaar. Superleuk! Geeft u uw kind dinsdag een bakje en kerstversiering
mee? Dan kunnen de kinderen een mooi kerststukje voor tijdens het
kerstdiner maken. De stukjes gaan daarna mee naar huis.
Als u dinsdag om 13.15 uur bij groep 3-4A wilt helpen met de kerststukjes, wilt u dit dan doorgeven
aan juf Elly, juf Jill of klassenmoeder Viola?
KERSTVIERING
Woensdag 19 december is van 17.00 tot 19.00 uur de
kerstviering. Iedereen mag in zijn/haar mooiste outfit naar
school. De deuren openen om 16.50 uur. De kinderen doen
hun jas uit en gaan naar de aula voor de gezamenlijke
kerstviering in de aula, daarna is het kerstdiner in de eigen
klassen. Bij de aulaviering en in de klassen is helaas geen
ruimte voor ouders/verzorgers.
Bij de lokalen hangen nu lijstjes waarop u kunt aantekenen
welk gerechtje u wilt maken. Koude gerechten kunt u ’s
middags al brengen en warme gerechten kunnen ’s avonds
als de deuren open gaan afgegeven worden.
Vanaf 18.30 uur kunt u in de aula wachten tot de kinderen klaar zijn. De ouderraad verzorgt voor u een
drankje met kerstlekkers.
REMINDER: KERSTCADEAUTJES / BIOSCOOPKAARTJES VOOR KINDEREN
VAN DE VOEDSELBANK
Doet u ook weer mee? U kunt de cadeautjes onder de boom in de aula leggen.

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
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VERGADERDATA MR
Nog even op een rijtje de vergaderdata van de Medezeggenschapsraad.
De vergadering die 13 december zou plaatsvinden is verzet naar
donderdag 10 januari op De Pontonnier.
11 februari 19.30 St. Jozefschool
28 maart 19.30 Pontonnier
15 mei 19.30 St. Jozefschool
20 juni 19.30 Pontonnier
NIEUWS VAN DE SKH
Vanaf deze Ponto zal ook onze partner in kinderopvang, de SKH,
nieuwsberichten gaan plaatsen. In onze samenwerking een logische stap.
Samen met de SKH zijn wij ook bezig met de organisatie van een oudercafé
over opvoeden en de verschillen tussen jongens en meisjes. Deze ochtend zal
gepland worden in maart 2019.

NIEUWS VAN DE ONDERBOUW
SPEELGOEDMIDDAG
Vrijdag 21 december is de laatste dag voor de vakantie en de kleuters mogen dan
weer speelgoed van thuis meenemen, om daar samen mee te spelen. Let u op wat u
meegeeft. Niet iets wat heel kwetsbaar is of makkelijk zoekraakt.
FOTOOTJES
We missen nog steeds veel fotootjes van kinderen op ons takenbord. Kijkt u ook even,= of de foto van
uw kind al in ons bezit is? Het is fijn als dat binnenkort compleet is.
KERSTVIERING
Het intekenlijstje voor de kerstmaaltijd is al bijna vol. Er staat van alles op, maar als er toch
nog iets is wat uw kind absoluut niet mag hebben, geef dat dan alstublieft even door. De
aulaviering en het kerstdiner zijn alleen voor de kinderen. U kunt uw kind tussen 16.50 en
17.00 uur brengen. Vanaf 18.30 uur bent u van harte welkom in de aula voor wat lekkers.
TOILETBEZOEK
We besteden nog steeds veel tijd en aandacht aan het toiletbezoek van de kinderen. Veel
kleuters zijn niet zelfstandig genoeg, gaan niet uit zichzelf naar de w.c. of zijn niet
helemaal zindelijk. Als u er thuis ook zoveel tijd en aandacht aan besteedt, komt het
hopelijk spoedig in orde!
NIEUWS VAN DE BOVENBOUW
OPROEPJE:
Op dinsdag 18 december gaat groep 7/8 het Oscar Romero bezoeken.
Zijn er ouders/verzorgers die mee willen?
Ik hoor het graag! Groetjes Germaine.
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KERSTKAART
De bovenbouw heeft op donderdag 13 december een lootje
getrokken. Het is de bedoeling dat zij een kerstkaart maken voor
degene die op het lootje staat. De kerstkaart moet zelfgemaakt
zijn. Ook moet er een kerstwens in de kaart staan.
Uiterlijk donderdag 20 december moet de kerstkaart in een
dichte envelop met de naam erop ingeleverd worden op school.
Op vrijdag gaan we er inde klas mee aan de gang.
SPORTNIEUWS
JEUGDSPORTPAS
Vanaf januari kun je weer verschillende sporten uitproberen met de Jeugdsportpas! Variërend van
capoeira tot atletiek en van volleybal tot zwemmend redden. Het is bedoeld voor kinderen van groep
5 t/m 8 van het basisonderwijs uit Hoorn, Blokker en Zwaag.
Kinderen kunnen zich inschrijven voor een kennismakingscursus nadat ze een account op de website
www.sportencultuurhoorn.nl hebben aangemaakt. Kinderen die een account hebben aangemaakt
voor hun deelname aan de Nationale Sportweek, de Hoornse Zomerspelen, Cultuurweek, Cultuurpas
of van de Jeugdsportpas kunnen dit account gebruiken. Een kennismakingscursus duurt zes weken en
kost eenmalig 10 euro.
Hulp nodig met een account aanmaken? Stuur dan een email naar teamsport@hoorn.nl.
KINDERVAKANTIE SPELEN HOORN
In de kerstvakantie organiseert Team Sport Hoorn samen met Stichting Netwerk de Vakantiespelen
Hoorn voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar.
De Vakantiespelen vinden plaats
onderstaande dagen en locaties
van 11.00 - 15.00 uur:
Woensdag 2 januari
Sportcentrum
De Opgang
Donderdag 3 januari
Sporthal
De Grote Beer
Vrijdag 4 januari
Sporthal De Kers

St. Jozefschool en De Pontonnier – stichting Penta te Hoorn

op

14 december 2018
HERHALING: 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, juf Mandy of juf Germaine.
HERHALING: 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 uur.
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 .
HERHALING: 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. 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.
NIEUWS VAN DE SKH
Tijdens de kerstvakantie is Skh de Ark gewoon open en werken wij
aan het thema Heel Bso bakt! Dat wordt smullen! Er zijn deze week
leuke bakactiviteiten maar natuurlijk zijn er ook leuke sportieve
activiteiten zoals de Kerstman-estafette of win jij de stoelendans.
Ook creatief gaan wij lekker aan de slag en maken wij een
receptenboek en versieren wij glazen potjes tot
waxinelichthoudertjes.
Let op tijdens de kerstvakantie zijn wij op
maandag 24 december en maandag 31
december open tot 16.30. Op dinsdag 25
december, woensdag 26 december en dinsdag
1 januari is de bso gesloten. Mocht je niet in de
kerstvakantie bij ons komen dan wensen wij
iedereen alvast hele fijne feestdagen en tot in
het nieuwe jaar 2019!
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