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Nieuwsbrief van Jenaplanschool De Pontonnier in Hoorn
NIEUWS VAN DE DIRECTIE

AGENDA

Vrijdag 20 september
Dinsdag 24 september
Maandag 30 september
Ma. 30 september t/m wo. 2 oktober
Donderdag 3 oktober
Maandag 7 oktober
Maandag 7 oktober
Donderdag 10 oktober
Dinsdag 15 oktober
Vrijdag 18 oktober
Ma. 21 t/m vr. 25 oktober

18.00: inschrijving 10-minutengesprekken open
20.00-21.30: OV-vergadering
Laatste inleverdag formulier 10-minutengesprek
Schoolkamp groep 7-8
20.00: Jaarvergadering OV en MR
Studiedag: alle kinderen vrij
Voorlichtingsavond groep 8 bij de Tweemaster
10-minutengesprekken
10-minutengesprekken
Laatste dag gevonden voorwerpen pakken
Herfstvakantie

10-MINUTENGESPREKKEN OP 10 EN 15 OKTOBER

Op donderdag 10 en dinsdag 15 oktober vinden de 10-minutengesprekken plaats. Het is vooral een
kennismakingsgesprek. U ontvangt vandaag een formulier (op papier via uw kind en voor alle zekerheid
ook digitaal als bijlage bij deze Ponto).
Wilt u dit uiterlijk 30 september inleveren bij de groepsleerkracht? Het formulier is de leidraad voor
het gesprek. De standaardtijden van de gesprekken zijn tussen 15.30 en 19.00 uur, maar er zijn soms
aanpassingen per groep vanwege het leerlingenaantal. U ziet dat dan in het overzicht.
U kunt vanaf vandaag vanaf 18.00 uur via BasisOnline kiezen welke dag en tijd u wilt. Als u meerdere
kinderen hier op school heeft, raden we u aan 10 minuten tussen beide gesprekken vrij te houden,
zodat u de tijd heeft om van lokaal te wisselen.
LUNCH EN BUITEN SPELEN

Tijdens de dagelijkse lunchtijd van een half uur moet de lunch met het buitenspelen worden
gecombineerd. Dat betekent dat er globaal een kwartier buitenspelen overblijft. Vorig jaar werd de
lunch onder schooltijd gehouden en zo bleef er ongeveer een half uur buitenspelen over. De inspectie
staat lunchen als ‘lestijd’ echter niet toe en daarom hebben we tot deze wijziging moeten besluiten.
JAAROPENING EN WEEKSLUITINGEN

Enkele ouders spraken hun verbazing uit over het uitblijven van de jaaropening en het verminderen
van het aantal weeksluitingen per dit schooljaar. Ik ben het nagegaan. Inderdaad is de jaaropening
door interne miscommunicatie vervallen en dat is zowel spijtig als eenmalig: volgend schooljaar wordt
hij in ere hersteld. Het aantal weeksluitingen per groep is aangepast van 5 naar 4 momenten per jaar.
Dat heeft te maken met de interne organisatie waar we meer momenten hebben waarop thema’s
worden gedeeld. Overigens blijven er meerdere momenten voor gezamenlijke activiteiten of vieringen,
zoals bijvoorbeeld bij de uitwerking van het thema van de Kinderboekenweek.
Hans Lonnee
St. Jozefschool en De Pontonnier – stichting Penta te Hoorn
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VERVANGING JUF LOUISE

Louise van Maaswaal mag om medische redenen niet meer lesgeven. Wel is haar toegestaan dat ze
voorlopig lichte ondersteunende werkzaamheden mag verrichten voor de klas/school. Het betekent
dat de vervanging van Louise afgelopen week is ingegaan. Haar vervangster – Floortje Kuipers – wordt
misschien haar ‘permanente’ vervanger, maar daarover vindt nog overleg plaats met Personeelszaken
van het schoolbestuur Penta. Er is namelijk een ingewikkelde rechtspositionele regeling die bepaalt
wie wel of niet ingezet kan worden. We houden de ouders van de groep op de hoogte over de
ontwikkelingen.
ALGEMEEN NIEUWS
STAGIAIRE

Hallo allemaal, ik wil mij graag even voorstellen. Mijn naam is Sabine
Koperdraat en ik ben 39 jaar oud. Ik kom per maandag 23 september
stagelopen in groep 4/5. Ik doe de opleiding voor leerkracht
basisonderwijs bij Inholland in Alkmaar. Ik zit in het eerste jaar. Ik zal
tot eind januari op de maandagen stagelopen. Ik ben momenteel
werkzaam in de kinderopvang en ga de overstap maken naar het
basisonderwijs. Verder woon ik samen met mijn partner en drie
kinderen. Ik heb twee zoons(17 en 9 jaar) en een dochter(15 jaar).
Mijn hobby’s zijn kickboksen en leuke dingen doen met mijn gezin. Ik
heb heel veel zin in mijn stageperiode en hoop hier een heleboel te
leren. Als u vragen heeft, kunt u altijd naar mij toekomen.
Vriendelijke groet, Sabine
GEVONDEN VOORWERPEN

Er zijn behoorlijk wat gevonden voorwerpen in de bak in de aula, bij het keukentje.
Zit er nog iets van u bij? Elke vrijdagmiddag voor een vakantie legen we de bak.
SPEELDAG HOOGBEGAAFDHEID OP ZATERDAG 12 OKTOBER

Een breed aanbod van onder andere workshops, inloopactiviteiten, informatie, lezingen en
speelplekken voor jonge (vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen en hun ouders.
Wanneer: zaterdag 12 oktober 2019
Tijden: 10:00-16:00u
Locatie: Werenfridus, De Keyzerstraat 1 in Hoorn.
Entree: € 7,50 per kind 3-12 jaar, ouders gratis
Onze website: www.speeldaghb.nl (vooraf inschrijven)
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