4 oktober 2019

Nieuwsbrief van Jenaplanschool De Pontonnier in Hoorn
NIEUWS VAN DE DIRECTIE

AGENDA

•
•
•
•
•
•
•

Maandag 7 oktober
Maandag 7 oktober
Donderdag 10 oktober
Dinsdag 15 oktober
Donderdag 17 oktober
Vrijdag 18 oktober
Ma. 21 t/m vr. 25 oktober

Studiedag: alle kinderen vrij
Voorlichtingsavond groep 8 bij de Tweemaster
10-minutengesprekken
10-minutengesprekken
20.00 uur: Jaarvergadering OV en MR
Laatste dag gevonden voorwerpen pakken
Herfstvakantie

JAARVERGADERING OV EN MR: VERZET NAAR DONDERDAG 17 OKTOBER

Wegens ziekte van Hans is de jaarvergadering verzet naar donderdag 17 oktober. De Oudervereniging
en de Medezeggenschapsraad presenteren hun jaarverslag. Ook komt het financieel overzicht van de
OV aan de orde. Daarbij wordt de nieuwe begroting vastgesteld.
De avond begint om 20.00 uur en vindt plaats in de aula van De
Pontonnier. Directeur Hans Lonnee is ook aanwezig; vragen over
de school of het schoolbeleid kunnen tevens aan de orde
komen. We hopen op uw aanwezigheid!
VERVANGING JUF LOUISE

Het leek dermate goed te gaan met Louise dat ze vorige week weer zelf het lesgeven oppakte en we
de vervangers bedankten voor hun inzet. Dat was echter te optimistisch ingeschat. Louise moet het
toch rustiger aan doen en daarom hebben we de situatie van vervangingen hersteld. Op de
donderdagen en vrijdagen zal juf Floortje Kuipers lesgeven. Eens per 14 dagen moet er ook vervanging
komen voor Louise; dat wordt juf Bea Schoutsen. Het is natuurlijk niet ideaal dat er zo 3 leerkrachten
voor de klas komen te staan… We hebben dat aangekaart, maar het tekort aan invalleerkrachten is
dermate hoog dat er alleen op deze manier nog iets kon worden geregeld. Het is helaas niet anders.
INSPECTIEBEZOEK

Om de 4 of 5 jaar komt de inspectie kijken of de school goed onderwijs biedt. We hebben bericht
ontvangen dat twee inspecteurs daarom De Pontonnier op dinsdag 26 november komen bezoeken.
ALGEMEEN NIEUWS
KINDERBOEKENWEEK

Op woensdag 9 oktober gaan de kinderen uit groep 6, 7 en 8
zelfgeschreven verhalen voorlezen aan alle kinderen uit de
andere groepen. Ze zullen dit doen op verschillende plekjes in
de school, op picknickkleedjes. Heeft u een kind in groep 6, 7 of
8 en een picknickkleedje? Wilt u het kleedje op woensdag 9
oktober dan meegeven aan uw ‘bovenbouwer’? Bedankt!
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ACTIVITEITEN BREDE SCHOOL

Na de herfstvakantie start een nieuwe ronde activiteiten vanuit de Brede
School, met als thema: Ontdekken! Het aanbod bestaat uit vier bijeenkomsten
kleuterdans, de natuur in, scouting, schaken, naaiatelier en stop motionfilmpjes maken. De kosten zijn € 8,- voor vier lessen, per kind. U kunt uw
kind(eren) tot en met 17 oktober opgeven via c.wognum@netwerkhoorn.nl of
via het antwoordstrookje. Voor meer info en het strookje verwijzen we u naar
de bijlage bij deze Ponto. Uw (oudste) kind heeft vandaag ook de papieren
flyer meegekregen.
SCHOOLSCHAATSPAS

Bij kunstijsbaan De Westfries kunnen alle schoolgaande kinderen t/m 17 jaar voor € 45,60 het hele
seizoen komen schaatsen.
- De schoolschaatspas is geldig voor alle schoolgaande kinderen t/m 17 jaar.
- Met een schoolschaatspas krijg je korting op schaatshuur.
- De schoolschaatspas is alleen geldig tijdens de recreatieve openingstijden.
- De schoolschaatspas is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
FILMTIP

Er zijn nog een paar lege plekken voor de filmcursus die vanaf dinsdag start. Het is voor kinderen van
9-13 jaar, het zijn 5 lessen en het kost € 25,-.
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