15 november 2019

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

Maandag 18 november
Dinsdag 19 november
Donderdag 21 november
Vrijdag 22 november
Dinsdag 26 november

Studiedag: alle kinderen zijn vrij
08.30 uur: extra luizencontrole
17.00 uur: gesprek directeur met ouders inspectiebezoek
13.30-14.00: weeksluiting 2-3 en 7-8
Inspectiebezoek aan De Pontonnier

INSPECTIEBEZOEK 26 NOVEMBER

Dinsdag 26 november bezoekt de onderwijsinspectie de school. De hele dag vinden er onderzoeken
en gesprekken met betrokkenen plaats. Van 14.00 - 14.30 uur praat de inspectie met ouders. We
hebben 6 ouders bereid gevonden dat gesprek aan te gaan. Om hen bij te praten over hoe zo'n bezoek
verloopt en wat de inspectie van ouders wil weten, organiseren we een korte bijeenkomst met de
directeur. Die vindt plaats op donderdag 21 november van 17.00 tot 17.30 uur. We hopen dat de 6
ouders in de gelegenheid zijn de voorlichting bij te wonen.
ALGEMEEN NIEUWS
GRATIS KINDERFIETSJES ACTIE

Namens de Brede school hebben wij het volgende bericht ontvangen:
Wellicht heb je via de krant of Facebook al gehoord van onze gratis-kinderfietsjes-actie. Wij, Jan
Kooijman en Mans Semler uit Zwaag, repareren en geven fietsen aan kinderen van ouders die er zelf
niet een kunnen kopen. We hebben ouders zien huilen toen hun kinderen een fiets kregen. Het is
jammer dat dit nodig is in Nederland, maar het is heel fijn dat wij zoveel gezinnen kunnen helpen. Het
begon vorig jaar december als een eenmalige actie, maar inmiddels hebben we al meer dan 300 fietsen
cadeau gedaan. We zijn allebei postbezorger en in elk vrij uurtje repareren we kinderfietsen.
Daarom deze oproep:
Ken je iemand die niet over de financiële
middelen beschikt om een fiets te kopen voor
zijn/haar zoon of dochter? Of misschien zit je
eigen gezin in deze situatie? Neem dan contact
met ons op: Mans (0617718807) of Jan
(0611470181).
We hebben een grote voorraad opgeknapte
kinderfietsen in verschillende maten, voor
gezinnen die daarvoor niet de financiële middelen
hebben. Dus schroom niet en maak gebruik van
dit mooie aanbod! Ook als je meer informatie
over deze actie wilt: neem dan gerust contact met
ons op! Hartelijke groet van Jan & Mans
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WIST U DAT…

•
•
•
•
•
•
•
•

er veel aanmeldingen waren voor de naschoolse
activiteiten naaiatelier en kleuterdans van de Brede
School?
we oud schoolmeubilair hebben verkocht en van de
opbrengst nieuwe leesboeken kopen?
groep 7-8 een aantal weken muziekatelier door
docenten van muziekschool Boedijn heeft op
vrijdagmiddag?
groep 7 van de Tweemaster in ieder geval tot de
kerstvakantie bij ons blijft?
groep 1 t/m 4 gister naar de voorstelling Pannenkoeken
uit Syrië waren?
er donderdag tijdens de gymles basketbalclinics zijn
voor groep 2 t/m 8?
we bijna weer bloembollen gaan planten met onze
tuinvrijwilligers?
groep 7-8 gister bij het PET-event over technologie was?
SCHOOLFRUIT IN DE KOMENDE WEEK

Ook deze week gaan de kinderen weer het gratis schoolfruit ontvangen:
dinsdag 19 november:
woensdag 20 november:
donderdag 21 november:

wortel
ananas
peer

LEERLINGPARLEMENT

Afgelopen woensdag kwam het nieuwe Leerlingparlement voor het eerst bij elkaar. Lotta, Jay, Shoralie,
Alan, Fieke, (zieke) Danice, Inda en Jay-jay uit de groepen 5 t/m 8 bespraken met meester Hans wat zij
aan ideeën willen realiseren op en om school. Zo willen ze meer Engelse boeken in de bibliotheek,
meer speeltoestellen op het schoolplein, gezamenlijke projecten wereldoriëntatie met de school doen,
urinoirs op de jongenstoiletten, meer geschiedenislessen, reparaties aan de deurklinken van de
lokalen, voetbalstrepen op het stenen voetbalveldje, deurkaartjes op de toiletdeuren, ideeënboxen in
de klassen, een jaarlijkse rommelmarkt op het schoolplein, meer sporten aan het eind van de
schoolweek en meer lessen buitengym.
Dat is een flinke lijst en je kunt niet alles tegelijk doen. Daarom hebben we een top 4 bedacht voor de
komende periode. Lotta en Danice gaan aan de slag met een inventarisatie van alle deurproblemen in
de school. Jay en Inda gaan met juf Marieke overleggen hoe we strepen op het voetbalveldje kunnen
krijgen. Fieke en Alan verdiepen zich in de ideale ideeënbox voor in de lokalen (en in de school). En
Jay-jay en Shoralie gaan met juf Anneloes overleggen of er meer afwisseling kan ontstaan tussen
binnen- en buitenlessen tijdens de gymles.
Tenslotte hebben we besproken of het Spoorwegmuseum
misschien een mooie schoolreisbestemming is voor dit jaar. Het
Leerlingparlement vond van wel. Dus gaan we nu verder kijken
met de Oudervereniging en met de juffen of we dit plan ook
kunnen gaan realiseren.
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