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Voor iedereen die in
de lappenmand zit!

NIEUWS VAN DE DIRECTIE
ZIEK EN ZEER
De eerste week zit er weer op na de kerstvakantie. Helaas ben ik er zelf niet geweest want ik had een
flinke griep onder de leden. Ik hoop er aanstaande maandag weer te zijn! Door de afwezigheid van
Hans zal ik mijn tijd meer verdelen over de beide locaties en daardoor iets minder aanwezig zijn op De
Pontonnier.
Mirjam van Beelen
DIRECTEUR TIJDELIJK BUITENSPEL
Onze directeur Hans Lonnee overkwam in de week vóór de kerstvakantie een stevige autobotsing.
Hoewel beide auto’s total loss werden verklaard, leek de lichamelijke schade mee te vallen. Toch is
naderhand bij Hans een hersenschudding en whiplash geconstateerd. Momenteel herstelt hij daarvan.
Zoiets gaat langzaam en een prognose op definitief herstel is nog niet te maken. Zijn situatie verbetert
wel dus we hopen hem binnenkort weer op school te zien.
Zijn er relevante zaken die geen uitstel dulden, dan kunt u contact opnemen met
Mirjam van Beelen, onze locatieleider: mirjam.van.beelen@stichtingpenta.nl.
Voor andere zaken kunt u overleg aangaan met de leerkracht van uw kind. Waar
nodig overleggen zij met Mirjam en Hans.
CITO
De komende weken staan in het teken van de cito toetsen en de voorbereidingen
daarvan. De leerlingen oefenen in de klassen met vraagstellingen maar ze leren ook
dat het belangrijk is om je niet te druk te maken en wat je kan doen als je het even
niet meer weet.
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OUDERPORTAAL
Eind januari gaan wij als team een training volgen voor het nieuwe ouderportaal. Zodra wij deze
starttraining hebben gehad, kunnen wij snel starten! Een nieuwe, snelle en effectieve manier van
communiceren! Wij hebben er zin in!

Wij
hebben er vertrouwen in dat u uw kind op tijd in de klas kunt brengen!
AGENDA
Vrijdag 18 januari
11.30-12.15u: weeksluiting groep 1-2, 3-4B en 7-8
Maandag 21 januari
Start CITO-periode
Woensdag 23 januari
14.00u: Basketbaltoernooi
Vrijdag 25 januari
Louise jarig
Vrijdag 25 januari
Ponto
Woensdag 30 januari
14.00u: Basketbaltoernooi
Vrijdag 01 februari
Einde CITO-periode
Woensdag 06 februari
14.00u: Basketbaltoernooi
Vrijdag 08 februari
Definitief advies VO groep 8, pré advies groep 6-7
Vrijdag 08 februari
Ponto

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

Wist u dat... Kiwi's die je in
Nederland in de winkel koopt steeds
uit een ander deel van de wereld
komt? Soms komen ze uit NieuwZeeland, soms uit Chili en van
november t/m maart uit Italië

Het voorbereiden van het Schoolfruit loopt op rolletjes! We willen daar graag alle hulpouders en in het
bijzonder Ilona als coördinator heel hartelijk voor bedanken!
REGEL VAN DE WEEK
Helpt u uw kind ook op een positieve manier bij de volgende Regel van de Week?
‘Schoppen, slaan, knijpen en bijten vinden wij heel laf. Wij houden onze handen en voeten bij onszelf
en blijven van anderen af.’
BOEKENWURMEN GEZOCHT
Hulp gezocht:
Heeft u affiniteit met boeken en vindt u het belangrijk
dat kinderen genoeg keuze hebben als het gaat om het
kiezen van een boek? Dan is uw hulp van harte welkom!
Er zijn boeken op school aanwezig die nog niet voorzien zijn van een kleur en dus nu niet in de
schoolbibliotheek staan. Lijkt u het leuk om boeken te sorteren op niveau en op kleur?
Bij juf Germaine kunt u aangeven te willen helpen en dan kunnen er afspraken gemaakt worden.
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MAD SCIENCE
Mad Science weer
op De Pontonnier
met te gekke
nieuwe lessen!
Na een knallende
aftrap met een spectaculaire nieuwe science show op woensdag 16 januari kunnen leerlingen van
groep 3 t/m 8 zich inschrijven voor de naschoolse wetenschap- en techniekcursus.
De cursus bestaat uit volledig nieuwe lessen, waardoor deelname ook geschikt is voor kinderen die al
eerder hebben meegedaan.
De naschoolse cursus bevat zes bijeenkomsten op de maandagmiddag: 11 februari, 25 februari, 4
maart, 11 maart, 18 maart en 25 maart. Tijd: 14.30 tot 15.30 uur.
De kinderen worden meegenomen in de wondere wereld van experimenten, proefjes en
demonstraties. Elke les staat een nieuw thema centraal en wordt de wetenschap en techniek die
daarachter zit uitgelegd. Uiteraard gaat ook iedereen zelf aan de slag als een echte wetenschapper!
Na afloop van de show wordt de cursusinformatie aan
de kinderen meegegeven. Minimaal 15 en maximaal
24 kinderen per cursusgroep. Bij minder inschrijvingen
gaat de cursus niet door. Bij voldoende inschrijvingen
(30+) kan er een tweede groep van start.
► Inschrijven kan t/m zondag 27 januari.
Schrijf alvast in op nederland.madscience.org

NATIONALE VOORLEESDAGEN
23 januari – 2 februari 2019
Samenvoorlezen is er voor kinderen vanaf twee tot twaalf jaar die
taal- of leesondersteuning kunnen gebruiken. De nationaliteit maakt
niet uit, hier geboren of nieuw in Nederland.
Er komt twintig weken lang, elke week een vrijwilliger voorlezen bij het gezin, waarbij de ouders ook
in het leestraject worden betrokken. Het kind krijgt een bibliotheekpas en wordt door de vrijwilliger
wegwijs gemaakt in de bibliotheek in de buurt. Hierdoor krijgen kinderen meer plezier in het lezen.
Ouders en kinderen leren boekjes te zoeken die bij hen passen. Ouders zien hoe leuk het voor kinderen
is om meer te lezen.
Iedereen die een gezin kent, kan met de ouders overleggen over deelname. Na de aanmelding komt
één van onze coördinatoren langs voor een intakegesprek. Er wordt besproken hoe alles in zijn werk
gaat en wat er van de deelnemers wordt verwacht. Na het intakegesprek volgt een kennismaking met
de voorlezer en kan het voorlezen beginnen.
Informatie of ook voorlezer worden in een gezin:
Anouschka Timm 0229.216 499 - 06.2937 2613
voorlezen@vrijwilligerspunt.com
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NIEUWS VAN DE ONDERBOUW
LUNCHGROEPJES
De kleutergroep breidt zich langzaam maar zeker uit. Tijdens de lunch in groep 1
wordt het wat te vol, dus daarom gaat er een groepje van 4 kinderen lunchen bij
groep 2. Aansluitend spelen ze dan ook in groep 2.
CITO
In de week van 21 januari starten we met de CITO voor kleuters. Alleen de kinderen van groep 2 doen
hieraan mee. Het gaat om ‘Taal voor kleuters’, dit betreft voorbereidend lezen, woordenschat en
kritisch luisteren.
Ook voorbereidend rekenen komt aan bod met onder andere getalbegrip, meten en wegen. De
kinderen vinden het altijd heel leuk om in dit ‘werkboekje’ bezig te zijn samen met juf. We noemen
het dus geen toets.
DISCO VOOR GROEP 1 T/M 4 OP VRIJDAG 18 JANUARI
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NIEUWS VAN DE MIDDENBOUW
EERSTE COMMUNIE VOOR GROEP 4
Uw kind is (bijna) 8 jaar, de leeftijd waarop hij of zij Eerste Communie kan doen.
Hiervoor kiezen is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Middels deze brief informeren wij u over de
aanmelding.
De eerste communieviering is op zondag 19 mei 2019
Een vast onderdeel binnen het communieproject is de regionale communicantendag. Met deze dag
begint de voorbereidingsperiode. Deze dag wordt gehouden op zaterdag 26 januari 2018.
Wilt u uw kind aanmelden, bel of mail graag voor 17 januari naar Monique de Meza:
tel 06 16370778
mm.de.meza@tabor.nl
Namens de werkgroep leden een hartelijke groet.
Werkgroep Eerste Heilige Communie RK Parochie Heilige Matteüs.

NIEUWS VAN DE BOVENBOUW
FUN IN ATHLETICS VOOR GROEP 6 EN 7
Donderdag 24 januari aanstaande vindt het jaarlijkse
sportevenement 'Fun in Athletics' plaats.
Het evenement is bedoeld voor leerlingen uit groep 6 en 7 en
wordt gehouden in sporthal De Huesmolen. De activiteit wordt
onder schooltijd gehouden. Hierbij informeren wij u omtrent de
organisatie vanuit school.
Wat nemen de kinderen mee?
Het is belangrijk dat de leerlingen van groep 6 en 7 beschikken over de volgende zaken:
* Sportbroekje
* Gymschoenen
De leerlingen krijgen bij De Huesmolen een mooi rood sportshirt van school.
Het is aan te raden om een bidon mee te nemen. Deze kan ter plaatse bijgevuld worden met water.
De kinderen krijgen in de sporthal geen extra versnapering vanuit de organisatie.
Hoe verloopt de organisatie?
Alle leerlingen verzamelen om 08.30 uur op school. Er is deze ochtend geen gymles.
De leerlingen volgen het reguliere lesprogramma op school.
De leerlingen van groep 6 en 7 gaan naar sporthal de Huesmolen om deel te nemen aan Fun in atletics.
Als er meer informatie over tijden en begeleiding bekend is, krijgt u hier bericht van.
Vragen?
Heeft u vragen? Zijn er zaken niet duidelijk? Neem dan contact op met de stamgroepsleerkracht of juf
Anneloes. U kunt haar bereiken via anneloes.vogelpoel@stichtingpenta.nl We hopen u hiermee
voldoende geïnformeerd te hebben en kijken uit naar een prachtig evenement!
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VOOR GROEP 7-8:
OUDERBIJEENKOMST OVER DE PRE-PUBERTEIT
Op maandag 4 februari 2019 organiseert de GGD voor de ouders van de kinderen van de Pontonnier
en de Jozefschool een ouderbijeenkomst over de pre-puberteit. Als kinderen in de puberteit komen
verandert er veel. Voor veel ouders is het daarom ook een spannende periode. Deze bijeenkomst is
daarom uitermate geschikt voor ouders van kinderen in groep 7 en 8. Onderwerpen als veranderingen
in de puberteit, het verschil in opvoedersrol en communiceren met je pre-puber komen hierbij aan
bod. Uiteraard is er ruimte om vragen te stellen.
U bent van harte welkom om bij deze avond bij De Pontonnier aanwezig te zijn!
Het begint om 19.30 uur en zal om 21.00 uur afgesloten worden.
Hopelijk tot dan!
Hartelijke groet,
Samantha Douma
Jeugd- en gezinswerker van 1.Hoorn
SPORTNIEUWS
HANDBALTOERNOOI GROEP 7 & 8
In maart wordt het jaarlijkse schoolhandbaltoernooi voor groep 7 en 8 op woensdagmiddagen
georganiseerd. De wedstrijden vinden plaats in sporthal De Opgang in Zwaag. De teams bestaan uit
minimaal 7 spelers (1 keeper en 6 veldspelers). De teams mogen gemixt of alleen uit meisjes of jongens
bestaan. De voorrondes zijn op 6, 13 en 20 maart, van 14.00-18.00 uur. De finale is op woensdag 27
maart, ook van 14.00-18.00 uur.
Aanmelden kan tot woensdag 30 januari via het online inschrijfformulier:
inschrijfformulier Handbaltoernooi
Vragen? Via juf Anneloes (anneloes.vogelpoel@stichtingpenta.nl), juf Mandy
(mandy.bleeker@stichtingpenta.nl) of juf Germaine.
BADMINTONCLINIC
Afgelopen dinsdag (8 januari) ontvingen de groepen 5/6 & 7/8 een badmintonclinic van de
Badmintonvereniging uit Hoorn. Het was een leuke les met veel enthousiasme. De vereniging biedt
nog twee gratis proeflessen aan, doen! Zie onderstaande informatie
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