6 september 2019

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

Dinsdag 10 september
Woensdag 11 september
Maandag 16 september
Dinsdag 24 september
Ma. 30 september t/m wo. 2 oktober

19.15-21.00u: Informatieavond alle groepen
Laatste opgavedag broer/zus foto (via BasisOnline)
Schoolfotograaf (portret, broer/zus en groep)
20.00-21.30u: OV-vergadering
Schoolkamp groep 7-8

INFORMATIEAVOND

Via BasisOnline heeft u de planning van de informatieavond ontvangen. U kunt nog tot
en met maandag 9 september via het intekenformulier aangeven of u erbij bent en
met hoeveel personen. We hebben twee rondes, u kiest zelf waar u bij wilt zijn:
• van 19.15-20.00 uur voor groep 1-2, 5-6 en 7-8
• van 20.15-21.00 uur voor groep 2-3 en 4-5.
In de pauze om 20.00 uur draait er een informatieve powerpoint-presentatie in de aula. Heel graag tot
dinsdag!
ZWANGERSCHAPPEN

U heeft het misschien al gehoord van andere ouders: op De Pontonnier hebben we te maken met
meerdere juffen die in verwachting zijn. Het gaat om juf Louise, juf Marije en juf Yanouk. We feliciteren
hen van harte en hopen dat de zwangerschap goed verloopt. Over enkele maanden zullen ze met verlof
gaan en dan hebben we dus vervangende leerkrachten nodig. Samen met het bestuurskantoor van
Penta zijn we op zoek naar oplossingen.
STAGIAIR

Ik ben Joris Laan, de nieuwe stagiaire van juf Germaine. Het komend half
jaar help ik deze groep met de dingen die zij gaan doen. Ik ben bezig met
de opleiding onderwijsassistent op het Horizon College in Hoorn,
inmiddels in het 2de leerjaar.
Als u mij iets wilt vragen of vertellen kan dat altijd.
Met vriendelijke groet - Joris Laan
HERINNERING: SCHOOLFOTOGRAAF OP MAANDAG 16 SEPTEMBER

Maandag 16 september mag iedereen in zijn/haar mooiste kleren naar school voor
de schoolfotograaf. Als u een broer/zus foto wilt, kunt u zich nog tot en met
woensdag 11 september opgeven via BasisOnline.
LUIZENBRIGADE

Fijn dat Ilona genoeg aanmeldingen heeft gekregen voor de luizencontroles!
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ALGEMEEN NIEUWS
NIEUWE BESTUURDER PENTA

Ter opvolging van de vertrekkende bestuurder Hans Bouwmeester is mevrouw
Gea Koops-de Hoog door de Raad van Toezicht benoemd. Zij is meteen na de
zomervakantie van start gegaan. Gea is onderwijsvrouw in hart en nieren. Ze
heeft ervaring opgedaan als bestuurder in het primair onderwijs en heeft
directiefuncties bekleed in het voortgezet onderwijs te Noord-Holland. De RvT
verwacht dat haar kennis, toekomstgerichte onderwijsvisie en ervaring van
grote waarde zullen zijn voor de stichting Penta. Gea heeft aangegeven scholen
vaak op locatie te willen bezoeken. Mogelijk komt u haar dus eens tegen.
LEERLINGEN VERVOEREN PER AUTO

Op school is het de gewoonte leerlingen te vervoeren per auto
als de locatie op afstand ligt of als het juist om jonge leerlingen
gaat. De directie is met de Ouderverenigingen van beide
locaties in overleg om na te gaan of dit veilig genoeg is. Er
wordt gekeken naar het (duurdere) busvervoer. Ondertussen
kan het vervoer per auto nog steeds plaatsvinden. Daarom is
er een beleidsnotitie geschreven waarin staat waar de
bestuurder en de auto aan moet voldoen. U leest er ook welke maatregelen moeten worden genomen
bij het vervoer van leerlingen die jong en/of korter dan 1.35 meter zijn. Zie de extra bijlage.
MUZIEKLESSEN

Vanaf deze week starten de muzieklessen met juf Barbara weer. Alle groepen krijgen om de week op
vrijdag muziekles, bijvoorbeeld met de boomwhackers (zie plaatje). Juf Barbara is bij ons gekomen via
muziekschool Gerard Boedijn. De muzieklessen zijn mogelijk door de subsidie die meester Ronald (nu
werkzaam bij een andere school) heeft geregeld. Welkom terug, juf Barbara!
CHROMEBOOKS

We hebben sinds deze week 32 chromebooks op school die door de kinderen zijn
te gebruiken. Een chromebook is een laptop die is verbonden aan internet en draait
op een Google besturingssysteem. Onze chromebooks hebben een touchscreen.
We zijn blij met de mogelijkheden die deze computers ons bieden!
SCHOOLFRUIT

We hebben ons weer aangemeld voor het EU-Schoolfruit. Als we zijn ingeloot,
krijgen we tussen november en april drie keer per week gratis porties fruit of
groente voor alle leerlingen. Een paar ouders/verzorgers bereiden het voor en de
kinderen eten het tijdens het 10-uurtje. U hoort dan nog óf en op welke dagen we
het kunnen uitdelen. Wat betreft verantwoorde tussendoortjes is een standaard
regel in school: Vrijdag – Fruitdag! Uw kind heeft op vrijdag een stuk groente of
fruit mee als tussendoortje.
AANKONDIGING TUINWERKDAG

Op zaterdag 2 november is onze jaarlijkse TuinWerkDag in onze Torteltuin.
Peter en Coraline, onze trouwe tuinvrijwilligers, zijn al een takenlijstje aan het
maken. Van 10.00 tot 13.00 uur zullen we snoeien en graven. Wilt u die ochtend
ook (een uurtje) komen helpen, dan zou dat super zijn! Kinderen kunnen
uiteraard gezellig mee komen. Gereedschap is aanwezig, werkhandschoenen
kunt u eventueel zelf meebrengen.
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