22 november 2019

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

Vrijdag 22 november
Dinsdag 26 november
Donderdag 28 november
Maandag 02 december
Donderdag 05 december

13.30-14.00u: weeksluiting 2-3 en 7-8
Inspectiebezoek aan De Pontonnier
Alle kinderen mogen hun gymschoen zetten
19.30-21.00u: MR-vergadering op De Pontonnier
Sinterklaasviering op school; alle kinderen zijn de middag vrij

INSPECTIEBEZOEK

Afgelopen week bezochten twee inspecteurs de St. Jozefschool in Blokker. Ons 'zusje' scoorde op alle
onderdelen voldoende. Zo kwam er een eind van het verplichte herstelproces en is het onderwijs weer
prima in orde. Komende dinsdag zijn wij aan de beurt. Dezelfde inspecteurs bekijken tussen 10.00 en
16.00 uur het lesgeven, toetsen de schooldocumenten aan de landelijke standaarden, spreken met
ouders/leerlingen/leerkrachten, bespreken het schoolbeleid met de directie en sluiten af met een
feedback en een beoordeling. We zullen u het resultaat via BasisOnline laten weten.
ALGEMEEN NIEUWS
PIETEN

Gister zijn er twee Pieten op school geweest en zij
hebben elke klas met een bezoekje en handenvol
pepernoten verblijd! Het opvallende was wel dat
de Pieten nogal jeuk aan hun hoofd hadden, dus
onze luizenbrigade houdt het scherp in de gaten!
Op donderdag 28 november mogen alle kinderen
hun gymschoen zetten.
ALLERGIE

Onder andere in verband met de komende
feestdagen willen we graag onze allergielijst up to
date hebben. Met de ouders/verzorgers van
kinderen die bij ons bekend waren met een allergie,
hebben we al contact gehad. Heeft uw kind een allergie of andere bijzonderheid wat betreft eten en
drinken? Wilt u dit dan komende week doorgeven aan Marieke?
SCHOOLFRUIT IN DE KOMENDE WEEK

Ook deze week gaan de kinderen weer het gratis schoolfruit ontvangen:
dinsdag 26 november:
woensdag 27 november:
donderdag 28 november:

banaan
bleekselderij
appel
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WIST U DAT…

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hans de een na de andere rondleiding geeft in school?
We veel aanmeldingen van nieuwe leerlingen hebben?
U uw kind via BasisOnline kunt ziekmelden?
U verlof wel nog via een formulier (bij Hans of Marieke) dient aan
te vragen?
Een pontonnier een bruggenbouwer is?
Het zondag de Nationale Check Je Wachtwoorden Dag is?
Gisteren alle groepen een basketbalclinic tijdens gym hebben
gehad?
We weer meedoen aan de kerstactie Puur for Kids en cadeautjes
gaan verzamelen voor de Voedselbank?
Er op dinsdag 3 december Pietengym is tijdens de gymlessen?

PEPERNOTEN BAKKEN BIJ STICHTING NETWERK OP 28 NOVEMBER

De meeste activiteiten van de Kidsclub in november zijn geweest, maar het pepernoten bakken staat
nog op de agenda voor donderdagmiddag 28 november:
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NIEUWS UIT DE TORTELTUIN
WERK IN UITVOERING

Afzetlinten in de Torteltuin? Een archeologische opgraving? Vervuilde
grond? Nee hoor, we maken soms een barricade om te voorkomen dat
kinderen een nog kortere weg dwars door de perken maken. Op de foto is
een groot stuk van de berg afgezet. Er is ruimte gemaakt voor talloze bollen
en knollen. We zetten hier de stekken van verouderde planten terug zodat
het er straks weer fris bij staat.
Opgeruimd is er ook tijdens de Tuinwerkdag. Het bleef die dag helaas niet droog maar er is stug
doorgewerkt door ouders en kinderen. We hebben heel veel afgevallen blad verzameld. Na verloop
van tijd verandert dit in compost, een rijke voedingsstof en grondverbeteraar voor onze planten.
KERSTVERSIERING

Wie af en toe omhoog kijkt, wordt verrast door wat er in de bomen hangt. Het lijkt wel Kerst! Langs de
Liornestraat staan dikke Platanen (die laten nu hun schubben los!). Tussen de bijna kale takken hangen
duizenden kerstballetjes! Bij sporthal De Opgang staat een Catalpa (trompetboom). Die laat een
heleboel lange peulen hangen. De bomen langs de stoep van school zijn nu prachtig geel-oranje. Heb
je al gezien wat daar tussen hangt? Het zijn de vruchten van de Liquidambar (amberboom). En op het
schoolplein staan dennen. Tussen de naalden zitten dennenappels. Bomen hebben ook bloemen en
zetten ook zaad. Dat zaad wordt verpakt als kastanje, met een pluisje, een propellertje, in een
kerstballetje of een dennenappel. Een heleboel dozen in de lucht!
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