30 augustus 2019

Nieuwsbrief van Jenaplanschool De Pontonnier in Hoorn
NIEUWS VAN DE DIRECTIE
AGENDA

Dinsdag 10 september
Woensdag 11 september
Maandag 16 september
Ma. 30 september t/m wo. 2 oktober

Informatieavond voor alle ouders/verzorgers
Laatste opgavedag broer/zus foto (via BasisOnline)
Schoolfotograaf (portret, broer/zus en groep)
Schoolkamp groep 7-8

INSTROOM GROEPEN 1/2 EN 2/3

Afgelopen week waren er ontevreden geluiden onder ouders over de volle instroom bij de groepen
1/2 en 2/3. Donderdag hebben we secuur gekeken waar de problemen liggen. Allereerst viel op dat de
instroom rustig en ordelijk verliep. Waarschijnlijk zijn in de startfase kinderen weggebracht door beide
ouders en dan wordt het inderdaad erg vol. Ten opzichte van vorig jaar zijn er nu ongeveer 10 kinderen
extra geplaatst in deze lokalen, dus daardoor kunnen de 'opstoppingen' niet worden verklaard.
Wel zijn er verbeterpunten:
• In dit gedeelte van de gang mogen geen kinderwagens e.d.
staan. Die kunt u tijdelijk parkeren in de aula.
• Belangrijk is ook dat ouders niet blijven 'hangen'. Hanteer
het systeem van 'kiss and go', dan vindt er doorstroom
plaats en is er voldoende ruimte voor iedereen.
• De bakken waarin de kinderen eten en drinken leggen,
moeten uit de looppaden verdwijnen. We willen daartoe
het 'kantoor' in die gang gaan gebruiken, maar dan zijn er
wat bouwkundige aanpassingen nodig. Zoiets behoeft
toestemming van het schoolbestuur en dat kost tijd. In de tussentijd zullen we daarom in de
klassen zelf een ander opslagsysteem gaan hanteren. De leerkrachten zullen u erover informeren.
• Ook zal t.z.t. voor de timmertafel bij de ingang een andere plek worden gerealiseerd.
NET GESTART

Zo'n eerste week moeten kinderen, ouders en leerkrachten wennen aan een
nieuwe situatie. In de komende weken gaan zaken steeds beter lopen. Zo hebben
we inmiddels de afspraken met de SKH gedetailleerder uitgewerkt om de
ondersteuning van de groep 2/3 effectiever te maken. De specifieke aandacht voor
de leeftijdsgroepen in de klas komt zo beter tot z'n recht.
NIET MEE DE KLAS IN

Ook dat is even wennen: we hanteren het systeem van 'meteen aan de slag en noemen dat de
geleidelijke inloop. Het betekent dat ouders niet meer de lokalen in kunnen omdat de kinderen
daadwerkelijk beginnen zodra ze binnen zijn. Vindt u het jammer dat u dan niet even het werk van uw
kind kunt bekijken? Maak dan een afspraak met de leerkracht om na schooltijd even de plek van uw
kind te kunnen bezoeken.
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INFORMATIEAVOND

Op dinsdagavond 10 september houden we de informatieavond over de groepen. De leerkrachten
verzorgen dan een presentatie over wat de kinderen dit jaar gaan leren, welke afspraken er gelden in
de klas, welke lesmethoden worden gehanteerd, enz. Ook maakt u meteen kennis met de
leerkracht(en). Bij de start van de avond ontvangt u eerst algemene schoolinformatie waarbij o.a. de
Oudervereniging en de Medezeggenschapsraad iets vertellen over hun activiteiten.
Komende week stellen we een schema op. Dat proberen we zo vorm te geven dat u - als u meerdere
kinderen op school heeft - ook meer dan één presentatie kunt bijwonen. U ontvangt een bericht via
BasisOnline over de tijden en de manier waarop u zich kunt aanmelden.
ALGEMEEN NIEUWS
SCHOOLFOTOGRAAF

Maandag 16 september komt onze schoolfotograaf Pieter Prins de schoolfoto's
maken. Hij maakt van elke leerling een portretfoto en van elke groep een
groepsfoto. U hoeft uw kinderen hier niet voor op te geven en u kiest later zelf
welke foto's u wilt bestellen. Als u graag een foto heeft van al uw kinderen, dan
geeft u ze op voor een broer/zus-foto. Ook als alle kinderen voor de broer/zusfoto op De Pontonnier zitten, moet u ze opgeven. Deze foto's worden niet
standaard gemaakt. Foto's met broertjes en zusjes die op een andere school
zitten, zullen als eerste 's ochtends worden ingepland.
Wij hebben vandaag via BasisOnline een formulier verstuurd waarin u kunt aangeven of u een
broer/zus foto wilt. U kunt zich tot en met woensdag 11 september opgeven.
LUIZENBRIGADE

Ester (de moeder van Yannick en Lieqe) heeft jarenlang de
coördinatie van de luizenbrigade gedaan. Daar zijn we erg blij mee!
Ester, bedankt voor je werk als ‘hoofd luis’! Nu is het stokje
overgedragen aan Ilona (de moeder van Sanne, Indy en Tycho).
Gelukkig heeft Ilona al heel wat hulpouders, maar graag zouden we
de groep aanvullen met nog 2 of 3 personen. Na elke vakantie op
dinsdagochtend om 8.30 uur is de club een uurtje bezig om alle
kinderen te controleren op luis. Heeft u af en toe zo’n dinsdag tijd
om te helpen? Dat zou super zijn! U kunt zich aanmelden bij Ilona of
Marieke.
KUNT U EEN HANDJE HELPEN?

Wij zijn behoorlijk aan het opruimen in de school.
Vrijdagochtend 6 september willen we graag al het grof vuil
in de bestelde container doen. Deze wordt in de middag
opgehaald. Graag hebben we die ochtend wat extra handen
om al het grof vuil naar de container te brengen en daarin
op te stapelen. We hebben op verschillende plekken in
school stoeltjes, tafeltjes, vitrinekasten, kasten, een bank,
houten panelen… Alles moet naar de container naast de
school. Wilt u uw spierkracht wel inzetten voor de school, dan zijn we daar heel blij mee! We zullen
meteen om 8.30 uur beginnen en u kunt zo lang helpen als u wilt. U kunt zich aanmelden bij Marieke.
Alvast bedankt!
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MAD SCIENCE

Afgelopen dinsdag was Cindy Cator van Mad Science bij ons op
het podium. Zij gaf een show voor groep 3 tot en met 8. Alle
kinderen hebben daarna een flyer meegekregen over de
naschoolse lessen die ze op de vrijdagmiddag verzorgen. Ze
heeft al aanmeldingen voor De Pontonnier binnen gekregen. Als
onze groep te klein is, kunnen we waarschijnlijk meedoen bij de
Tweemaster.
DE SCHOLEN ZIJN WEER BEGONNEN!

Samen met Saskia (moeder van Sam), Elena (moeder van
Jasmijn en Jamie) en een politieagente hebben een paar
kinderen van groep 7-8 automobilisten erop gewezen dat de
scholen weer begonnen zijn! En dat automobilisten weer even
extra rekening houden met alle schoolgaande jeugd in het
verkeer. Veiligheid voorop!
NIEUWS UIT DE TORTELTUIN
WELKOM IN DE TORTELTUIN

Warm en droog, dat was de zomer van 2019. Is de Torteltuin ook met vakantie geweest? Kwam ook
daar alles tot stilstand? Nee hoor, de schooltuin van De Pontonnier zit volop actie en leven! Kijk en
luister maar eens goed:
BRAMEN

De bramen beginnen al lekker donkerpaars te kleuren. Dat betekent
dat ze lekker zoet en sappig zijn. Smullen maar! De fruitbomen
hangen vol met peren en appels. Maar of die ooit plukrijp worden is
de vraag, want er zijn rovers die nu al graag een hapje lusten.
VOGEL- EN WESPENVOER

We hebben ook in de Torteltuin te maken met wespen. Ze eten graag
van het fruit, maar het zijn de vogels, zoals de eksters, die in de harde
schillen een beginnetje maken. Nu kan de wesp er goed bij. De
wespen vangen ook sprinkhanen en vliegen. In een worsteling bijten
ze eerst de pootjes eraf en dan de kop. Daarna boren ze een gaatje
in het sappige lijf en zuigen die leeg.
VLINDERS

Hoera, ze zijn er weer! Het duurde even, maar nu zijn er ook in de
Torteltuin volop vlinders te spotten. Vooral de Atalanta en het
Koolwitje zie je nu veel. Dit is de tijd waarin ze goed drinken en hun
eitjes leggen. Volgend jaar komen daar dan weer rupsen en nieuwe
vlinders uit.
EN KINDEREN

Nu de school weer is begonnen, zijn de kinderen weer terug in de
tuin en op het plein. Ook dat zorgt voor een heleboel levendigheid.
Je (kind, ouders, opa's/oma's) bent welkom om te helpen in de tuin.
Dat doen we meestal op dinsdagavond vanaf 19.00 uur of op
zaterdagochtend. We wensen jullie veel plezier op school!
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