8 november 2019

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

Vrijdag 8 november
Dinsdag 12 november
Maandag 11 november
Woensdag 13 november:
Donderdag 14 november
Maandag 18 november
Vrijdag 22 november

Schrijfster Marte Jongbloed bij groep 5 t/m 8
20.00: OV-vergadering
10.00-11.30: groep 1 t/m 3 Avondlicht St. Maarten
10.00: overleg d.b. Oudervereniging met de directeur
Groep 1 t/m 4 voorstelling Pannenkoeken uit Syrië
Studiedag: alle kinderen zijn vrij
13.30-14.00: weeksluiting 2-3 en 7-8

AANWEZIGHEID DIRECTEUR EN INTERN BEGELEIDER

Aan het begin van het jaar hebben directeur Hans Lonnee en intern begeleider Sonja Slagter een
schema opgezet met vaste bezoekmomenten aan De Pontonnier en aan de St. Jozefschool. In de
praktijk blijkt dit schema niet zo makkelijk te
volgen te zijn. Afspraken met personen of
instellingen laten zich niet simpel sturen naar
momenten dat de directeur of de intern
begeleider op een locatie aanwezig is.
Daarom is het altijd verstandig een afspraak te
maken als u één van hen wilt spreken. Zij
passen hun agenda dan aan op de
mogelijkheden van die week.
LANDELIJKE ONDERWIJSSTAKING

U weet het: de landelijke onderwijsstaking was groter dan ooit, maar het kabinet weigerde structureel
geld beschikbaar te stellen om de immense problemen in het (basis)onderwijs aan te pakken. Dat baart
grote zorgen. Het tekort aan personeel loopt alleen maar verder op. Steeds meer klassen zitten thuis
of worden zelfs opgeheven. De stemming onder het onderwijzend personeel wordt grimmiger omdat
de situatie uitzichtloos dreigt te worden. De bonden bereiden verdere acties voor.
NIEUWE STAGIAIRE BOWIEN

Deze week gaat Bowien Dontje van start. Zij studeert toegepaste
psychologie met de specialisatie onderwijs. Ze is 3e-jaars en zal onder
leiding van intern begeleider Sonja onderzoek gaan doen op De
Pontonnier en op de St. Jozefschool. Ook woont ze overleggen bij, gaat
ze met leerlingen aan de slag en werkt ze zaken uit. De stageperiode
loopt door tot bijna aan de zomervakantie en Bowien is 4 dagen per
week aanwezig. Daarbinnen zal ze uiteraard ook opdrachten voor haar
opleiding moeten uitvoeren. Om haar een brede stage-ervaring te
bieden, zal Bowien van tijd tot tijd ook gesprekken tussen leerkrachten
en ouders/kinderen bijwonen. We vragen vooraf toestemming aan u.
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ALGEMEEN NIEUWS
GEGEVENS AANPASSEN

Heeft u een nieuw telefoonnummer of mailadres, een andere baan, iemand
anders als noodcontact, bent u verhuisd of gescheiden? Wij ontvangen dan graag
uw actuele gegevens, zodat onze leerlingadministratie kloppend blijft. U kunt dit
doorgeven aan Marieke van de administratie. U kunt ook altijd even langslopen
om te kijken welke gegevens we hebben en wat er aangepast moet worden.
Bedankt!
EU-SCHOOLFRUIT

Komende week hebben we dinsdag banaan, woensdag kakifruit en
donderdag appel. Reminder: vanaf aanstaande dinsdag 12 november start
het EU-Schoolfruit. Op dinsdag, woensdag en donderdag krijgen alle
kinderen tijdens het 10-uurtje een stuk vers fruit of verse groente uitgedeeld.
Deze versnapering vervangt niet het normale tussendoortje, want het is vaak
een klein stukje. U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief voor
ouders/verzorgers via:
https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Contactgegevens/Nieuwsbrief/Nieuwsbrief-EUSchoolfruit.htm
EENWIELER MAKEN?

De band van onze eenwieler moest vervangen worden. Dat is nu gebeurd, maar we kunnen
toch nog wat hulp gebruiken om de band en het wiel weer goed te monteren. Wilt u dat
doen? Dat zou fijn zijn! U kunt zich melden bij Marieke. De eenwieler ligt in de teamkamer.
WIST U DAT…

•
•
•
•
•
•

…groep 1 t/m 3 maandagochtend Sint Maarten gaat vieren met de bewoners van Avondlicht?
…onze website lekker opgefrist en geactualiseerd is? www.depontonnier.nl
…we de chromebooks enthousiast gebruiken?
…er wel 3 ouders en 4 kinderen kwamen helpen bij de TuinWerkDag?
…maandag het Sinterklaasjournaal weer begint?
…juf Ineke het ‘kleuterkantoor’ heeft opgeruimd zodat we het weer lekker kunnen gebruiken?
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