25 augustus 2019

Nieuwsbrief van Jenaplanschool De Pontonnier in Hoorn
NIEUWS VAN DE DIRECTIE

AGENDA

Maandag 26 augustus

Start schooljaar
Rapporten inleveren bij de leerkracht
Dinsdag 27 augustus
10.00u: Show Mad Science gr. 3-8 in de aula
Dinsdag 10 september
Informatieavond voor alle ouders/verzorgers
Maandag 16 september
Schoolfotograaf (portret, broer/zus en groep)
Ma. 30 september t/m wo. 2 oktober Schoolkamp groep 7-8

HARTELIJK WELKOM!

Maandag 26 augustus 2019 gaat het nieuwe schooljaar 2019-2020 van start. We hebben er zin in en
kijken uit naar de ontmoeting met de kinderen en u! Ten opzichte van vorig jaar zijn er wat
veranderingen. Sommige groepen hebben een ander lokaal gekregen. Daarom laten we hieronder nog
een keer de plattegrond zien van de nieuwe situatie. Ook is de personele samenstelling nogal
veranderd. Met de informatie in deze start-Ponto bent u snel weer goed geïnformeerd. Tot maandag!
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SCHOOLTIJDEN

In het nieuwe jaar is groep 1 t/m 4 op vrijdagmiddag ook op school. De lestijden zijn nu voor alle
groepen gelijk en de woensdagmiddag is voor alle groepen een vrije middag.
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

08.30 – 14.15 uur
08.30 – 14.15 uur
08.30 – 12.30 uur
08.30 – 14.15 uur
08.30 – 14.15 uur

GROEPSBEZETTING EN WERKDAGEN PERSONEEL

Groep

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

1-2
2-3
4-5
5-6
7-8

Elly
Martine
Yanouk
Marije
Germaine

Elly
Martine
Yanouk
Marije
Germaine

Ineke
Martine/Louise
Yanouk
Jill
Germaine

Ineke
Louise
Yanouk
Jill
Germaine

Ineke
Louise
Yanouk
Jill
Germaine

AANWEZIGHEID DIRECTEUR EN INTERN BEGELEIDER

Dit schooljaar is er geen locatieleider meer op De Pontonnier. Directeur Hans Lonnee (H) en intern
begeleider Sonja Slagter (S) hebben een schema opgesteld om hun werkdagen over de Jozefschool en
Pontonnier te verdelen:
ma.mo
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Jozef

S

Pontonnier

ma.mi

di.mo

di.mi

S

S

H

H

H

S

wo.mo
H

do.mo

S
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S

Administratrice Marieke Norbruis is elke dag tijdens de schooltijden aanwezig. Zij zal voor de meeste
algemene zaken uw eerste contactpersoon zijn.
SCHOOLGIDS 2019-2020

Vlak voor de vakantie hebben we u via BasisOnline de nieuwe schoolgids toegestuurd. U vindt daarin
alle informatie die van nut is om het onderwijs aan uw kind te kunnen volgen. De schoolgids is digitaal
verzonden. Wilt u een papieren exemplaar, neemt u dan even contact op met de administratie. Voor
alle zekerheid sturen we de schoolgids nog een keer mee. ZIE DE BIJLAGE.
TIJDELIJKE INWONING GROEP 7 VAN DE TWEEMASTER

We heten in onze school ook groep 7 samen met juf Janny en juf Marijn van de Tweemaster welkom!
Zij wachten nog op de realisering van een nieuw lokaal bij hun eigen school. De planning is dat dit rond
de herfstvakantie gereed zal zijn. Tot die tijd zijn zij gehuisvest in ons extra instructielokaal. Met De
Tweemaster hebben we afgesproken dat het verschil in begintijden voor deze groep wordt opgeheven
zolang ze bij ons inwonen. Hun start is dus ook dagelijks om 08.30 uur.
ADMINISTRATIEF

Als het goed is, is de groepsindeling in BasisOnline weer up-to-date. Welkom aan de
nieuwe gezinnen, u heeft een token gekregen om te kunnen inloggen.
Komende week kunt u op de website danwel op papier de schoolgids en de jaarkalender
verwachten. De jaarkalender van BasisOnline zal ook komende week zijn ingevuld.
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ALGEMEEN NIEUWS
EVEN KENNISMAKEN MET NIEUW PERSONEEL
MARTINE VAN LEYDEN

Beste ouders, ik ben juf Martine van Leyden en ik kom op maandag, dinsdag en
woensdag (om de week) in groep 2/3 op de Pontonnier werken. De afgelopen
jaren heb ik gewerkt op De Rank in een kleuterklas. Ik woon in Hoorn, samen met
mijn man, dochter en kat. Ik heb heel veel zin om bij jullie te komen werken. De
afgelopen week heb ik samen met Louise de start van onze groep voorbereid. We
kunnen beschikken over twee lokalen om de leeftijdsgroepen samen of apart te
begeleiden. We hebben er zin in en kijken uit naar de komst van de kinderen!
MEREL GERRITSEN

Ik ben Merel, een nieuw gezicht bij de gymlessen. Tot de kerstvakantie zal
ik op dinsdag de lessen van De Pontonnier verzorgen. Geboren en getogen
in Zwaag, maar alweer 17 jaar woonachtig in Limmen met mijn man Edwin
en zoon Ydse van 10. In mijn vrije tijd beweeg ik graag in de natuur, vaak op
de fiets, en daarnaast ben ik ook regelmatig in een sporthal te vinden om
zelf te volleyballen of bij de handbal van Ydse. Stilzitten doe ik graag met
een goed boek of een leuke uitdaging op breigebied.
NINA BROEKE

Hallo, ik ben Nina Broeke. Ik ben 19 jaar en derdejaars student op de
Hogeschool iPabo in Alkmaar. Voor deze opleiding loop ik op maandag en
dinsdag (en een paar keer een hele week) stage in groep 1/2 bij juf Elly en juf
Ineke. In mijn vrije tijd doe ik aan judo; ik heb de bruine band.
Elke zaterdagochtend help ik met de judolessen voor kleuters en peuters, dit
doe ik al jaren. In mijn vrije tijd ga ik graag naar concerten, de bioscoop etc.
Ook ga ik graag met mijn hondje Lillifee op pad.
PARKEREN

Het is vaak druk rondom de school voordat
deze start of de kinderen uit zijn. Het
handigst is als u lopend of met de fiets naar
school komt. Op de stoep rondom school
en op het schoolplein mag vanwege de
veiligheid alleen worden gelopen. De
kinderen kunnen hun fiets kwijt in het rek
bij de hekken, de rekken tegen het gebouw
aan zijn voor het team van De Pontonnier.
Als u met de auto komt, houdt u er dan
rekening mee dat u niet op de weg mag
parkeren. Er wordt gecontroleerd! Bij de
zwarte strepen op de plattegrond rechts
kunt u de auto kwijt.
GYM GROEP 7-8: STARTEN BIJ HUESMOLEN

Op dinsdag en donderdag start de gymles voor groep 7-8 bij de Huesmolen, dus de kinderen gaan niet
eerst naar school maar verzamelen bij de Huesmolen.
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GEBOUW

In augustus zijn het plafond en de verlichting van de speelzaal vervangen, een hele verbetering!
Verder zijn we aan het opruimen. Misschien heeft u iets aan tafeltjes en stoeltjes? Of een Ikea-bureau?
Laat u het dan aan Marieke weten, dan kunt u kijken wat u wilt hebben. Verder in de aanbieding…

Met name kleutermeubilair

Drie lage ’lange’ tafels

Rol fluffy stof

Drie vitrinekasten

TIP: NAMEN OP SPULLEN

Zet de naam van uw kind(eren) op hun eten/drinken, gymspullen, tas, jas... Dan is alles weer snel bij
de juiste eigenaar terug te brengen.
GROEP 2/3

Het is bijna zover, we gaan weer starten! Nog even wat praktische info voor maandag. De kinderen
van groep 3 mogen door de hoofdingang naar binnen en hun jas ophangen in de kapstokkast bij het
groep 3 instructielokaal. De kinderen van groep 2 komen door de kleuteringang binnen en hangen bij
het groep 2/3 lokaal hun jas op. Er hangt een plaatje met de naam van uw zoon of dochter. Alle
kinderen mogen hun tussendoortje en lunch meenemen naar de klas en in de bakken leggen.
Voor elk kind staat er een tafeltje klaar in het lokaal. Als hij of zij het eigen plekje heeft gevonden, mag
meteen worden gestart met de opdracht die klaarligt. Tot maandag!

Lekker nazomeren met de heide in bloei…
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