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

•
•
•
•
•
•

Dinsdag 15 oktober
Woensdag 16 oktober
Donderdag 17 oktober
Vrijdag 18 oktober
Ma. 21 t/m vr. 25 oktober
Dinsdag 29 oktober

10-minutengesprekken
Scholierenveldloop (bij goed weer)
20.00 uur: Jaarvergadering OV en MR
Laatste dag gevonden voorwerpen pakken
Herfstvakantie
08.30 uur: luizencontrole

INSPECTIEBEZOEK: WILT U PRATEN MET DE INSPECTEURS?

Op dinsdag 26 november wordt De Pontonnier bezocht door de Inspectie voor het Basisonderwijs.
Twee inspecteurs zullen gedurende de dag de kwaliteit van de school beoordelen. Een onderdeel
hiervan is een gesprek met een afvaardiging van de ouders. Dat vindt meestal onder schooltijd plaats,
globaal om een uur of 11. We zijn daarom op zoek naar 5 of 6 ouders die het gesprek met de inspectie
willen aangaan. Het is belangrijk dat u een goed beeld hebt van het functioneren van de school zodat
u de sterke kanten en ontwikkelpunten kunt benoemen.
Heeft u tijd en belangstelling? Heel fijn! Stuurt u dan even een mailtje met uw gegevens naar
hans.lonnee@stichtingpenta.nl en we nodigen u uit voor een uitleg over opzet en doelstelling.
Overigens praten de inspecteurs ook met een afvaardiging van het team èn met een afvaardiging van
de leerlingen. Voor de laatste sessie zullen we de leerlingen van het (nieuwe) Leerlingparlement naar
voren schuiven.
OPGAVELIJST OUDERHULP

We hadden het plan opgevat om een centrale lijst samen te stellen voor ouderhulp. Zo kunt u dan zien
wanneer we in het schooljaar ergens behoefte hebben aan ondersteuning. Door tijdig een
jaaroverzicht te bieden, kunnen ook ouders assisteren die niet 'opeens' beschikbaar zijn als de school
een activiteit heeft. Het blijkt echter niet handig uit te pakken: de lijst wordt te groot en daardoor
onoverzichtelijk. In de week na de herfstvakantie ontvangt u daarom een jaaroverzicht per groep. Kijkt
u rustig of u ergens bij wilt en kunt helpen; de leerkrachten verzorgen een intekenlijst.
KINDERBOEKENWEEK

We doen mee aan de kinderboekenweekactie van de
Readshop Huesmolen. Als u bij de Readshop in de
Huesmolen een boek koopt en de aankoopbon op school
inlevert, krijgt school 10% van de aankoopbedragen gestort.
Wij gebruiken dat geld voor de aanschaf van boeken voor in
de klassen en in de docu. De actie geldt voor álle boeken die
u bij de Readshop koopt en loopt tot en met zondag 13
oktober. De bonnen kunt u inleveren bij de leerkracht of bij
Marieke (administratie). Bedankt!
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HERINNERING: ACTIVITEITEN BREDE SCHOOL

U kunt uw kind(eren) nog tot en met donderdag 17 oktober inschrijven voor de
activiteiten van de Brede School. Dit kan via het antwoordstrookje of door te mailen
naar c.wognum@netwerkhoorn.nl. De lessen starten na de herfstvakantie. Voor
meer informatie verwijzen we u naar (de bijlage van) de vorige Ponto.
NIEUWS UIT DE TORTELTUIN
DOZEN

Een artikel over verpakkingen. Niet omdat er opgeruimd, geordend of
verhuisd gaat worden, maar wel om de inhoud zo goed mogelijk te
beschermen. We hebben in de Torteltuin gezien hoe alles opkomt,
uitbot, bloeit en vruchten geeft. Toch vergeten we goed te kijken naar
het allerbelangrijkste: de kiem voor het volgende jaar. Zonder zaden
zijn er volgend jaar geen planten meer en die zaden moeten stevig en
vochtvrij worden verpakt. In dozen dus.
Op de foto’s zie je verschillende zaaddozen: van de akelei, de
zonnebloem, de distel en de clematis. Wat zie je als je zo’n doos
openmaakt? Liggen de zaden in een rijtje of zijn ze apart verpakt? Rammelt het?
Sommige zaden liggen open en bloot zodat ze worden verspreid door vogels of de wind. Andere zitten
verstopt in het vruchtvlees: appels, tomaten en pruimen hebben zaden die wij pitten noemen. Bonen
zijn eigenlijk ook zaden, ze zitten verstopt in peulen. En waar zitten de zaden van de aardbei?
Wéér andere zitten in een dubbele doos: kijk maar eens naar de oranje lampionplant! Kun je in de
Torteltuin nog meer zaaddozen ontdekken?
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KINDERDISCO IN WIJKCENTRUM HUESMOLEN
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