29 november 2019

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

Maandag 02 december
Donderdag 05 december
Donderdag 05 december
Vrijdag 06 december

19.30-21.00: MR-vergadering op De Pontonnier
Sinterklaasviering op school
12.30: alle kinderen zijn de middag vrij
08.30: de lessen starten

INSPECTIEBEZOEK

We hebben u per BasisOnline geïnformeerd: De Pontonnier voldoet aan
alle inspectievoorwaarden en heeft daarom het oordeel 'voldoende'
ontvangen. Het team heeft hard gewerkt en een goede indruk
achtergelaten. Uiteraard overheerst een gevoel van trots en
tevredenheid; het inspectiebezoek is dermate intensief dat je nooit zeker
weet of alles in orde is. We gaan verder met de schoolontwikkeling die is
gericht op aantrekkelijk en goed onderwijs voor alle kinderen. We danken
de ouders die ons hebben gefeliciteerd met dit resultaat!
PERSONELE VERVANGINGEN NA DE KERSTVAKANTIE

Meerdere leerkrachten zullen in het nieuwe kalenderjaar met bevallingsverlof gaan: juf Marije, juf
Louise en juf Yanouk. In deze tijd van tekorten aan leerkrachten valt het niet mee om te voorzien in de
ontstane (tijdelijke) vacatures. De directie is samen met de afdeling Personeelszaken van het
schoolbestuur Penta hard aan het werk om oplossingen te vinden. We informeren u zodra er
duidelijkheid is.
ALGEMEEN NIEUWS
SINTERKLAASFEEST

Vanochtend hebben alle kinderen een cadeautje in hun gymschoen
gekregen! Dinsdag hebben de kinderen die in de Huesmolen
gymmen hun Pietengymles. Donderdag 5 december is het echte
feest! De kinderen beginnen die ochtend gewoon om 8.30 uur in de
klas, ze houden hun jas aan. Rond 8.45 uur gaan we naar buiten om
Sint en de Pieten te verwelkomen. De leerlingen staan met hun
groep bij hun eigen leerkracht. Ouders/verzorgers en eventuele
andere broertjes en zusjes zijn van harte welkom om hier bij te zijn.
Als de ouders/verzorgers achter alle kinderen staan, kan iedereen
het goed zien. Als de kinderen daarna naar binnen gaan, gaan alle ouders/verzorgers naar huis. Er is
deze dag een heel feestprogramma voor alle groepen. De oudervereniging verzorgt een tussendoortje
(limonade en een speculaasje). Om 12.30 uur zijn de kinderen vrij. Op vrijdag 6 december wordt
iedereen weer om 8.30 uur op school verwacht. Het schoolfruit van donderdag delen we uit op vrijdag.
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Groep 1-2, 2-3 en 4-5 gaan op donderdag in de Schatkamer hun cadeau uitzoeken. Op woensdag 4
december zijn er een paar leerkrachten, leden van de oudervereniging en nog een paar ouders bezig
om de Schatkamer klaar te maken. Wij zouden graag nog één of twee personen willen toevoegen aan
deze club om te helpen. Bent u in de gelegenheid om ramen af te plakken, een partytent uit te vouwen
en presentjes klaar te zetten? Dan kunt u dat doorgeven aan Marieke.
Schatkamer klaarzetten: woensdag 4 december, tussen 19.00 en ongeveer 20.15 uur.
GEEN LUIZEN MEER!

Wat fijn! In de klassen zijn na herhaalde controles door de luizenbrigade geen
luizen meer aangetroffen. We blijven het in de gaten houden. Controleert u uw
kinderen thuis ook? Nu maar hopen dat de Pieten toch ook echt geen luis hebben!
KERSTVERSIERING EN LAMPJES?

En dan staat binnenkort weer het volgende feestje op de planning: Kerst. Voor onze
kerstbomen en voor in de klassen missen wij nog wat versiering en vooral
kerstlampjes voor in de kerstboom. Heeft u thuis misschien iets over? Dan kunnen
wij het goed gebruiken! U kunt het aan Marieke geven. Bedankt!

SCHOOLFRUIT IN DE KOMENDE WEEK

Ook deze week gaan de kinderen weer het gratis schoolfruit ontvangen:
dinsdag 03 december:
woensdag 04 december:
vrijdag 06 december:

gele meloen
kakifruit
peer

WIST U DAT…

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

de Pieten afgelopen nacht op school in elk schoentje een
cadeautje hebben gestopt?
onze Pieten last hebben van hoofdluis?
onze leerlingen heel goede ideeën hebben voor de Pieten met
hoofdluis? Zoals: gebruik speciale shampoo, een heel goede
douche nemen, doe zalf waar je je jeuk hebt, je haar wassen
(niet te vaak en niet te weinig) en een helm opzetten zodat je
niet kunt krabben?
kinderen tot 18 jaar gratis lid mogen worden van de
Bibliotheek én geen telaatgeld hoeven te betalen?
de bibliotheek ook een agenda vol met workshops,
themacafé’s en activiteiten heeft voor alle leeftijden?
we nu een kastanjeboom (in een pot) op het schoolplein
hebben?
de bleekselderij niet zo in de smaak viel?
u deze Ponto op E-mailloze Vrijdag heeft ontvangen?
wij subsidie krijgen voor het oud papier?
iedereen oud papier in onze blauwe papierbak op het plein mag doen, dus ook de buurtbewoners?
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