6 december 2019

Nieuwsbrief van Jenaplanschool De Pontonnier in Hoorn
NIEUWS VAN DE DIRECTIE

AGENDA

Dinsdag 10 december
Dinsdag 17 december
Woensdag 18 december
Vrijdag 20 december
Ma. 23 december t/m vr. 3 januari
Dinsdag 6 januari

20.00-21.30: OV-vergadering
Kerststukjes maken voor alle groepen
(potje en versiering meegeven)
17.00-18.30: Kerstviering
Alle kinderen zijn de hele dag vrij
Kerstvakantie
08.30u luizencontrole

AFSCHEID JUF ANS LENSINK

Juf Ans Lensink is al tientallen jaren aan De Pontonnier
verbonden. In eerste instantie als leerkracht, later ook
als vrijwilliger die bij tal van activiteiten werd
ingeschakeld en bovendien dansles gaf. Aan het einde
van het vorige schooljaar kwam aan de samenwerking
een te abrupt einde. Door verschuivingen in de
roosters en lokaalruimtes vervielen sommige
activiteiten en 'opeens' werd juf Ans bedankt voor
haar jarenlange ondersteuning van de school. Dat
hebben we duidelijk niet goed gedaan. Afgelopen
donderdag ontvingen we daarom Ans via de
'koninklijke route' en namen de tijd om goed afscheid
van haar te nemen. Voor haar immense inzet hebben
we haar en haar man namens de school een
hotelarrangement aangeboden. Het is haar van harte
gegund en daarom nogmaals: Ans, héél hartelijk
bedankt voor alles wat je voor De Pontonnier hebt
gedaan! Het ga je verder goed!
PERSONELE VERVANGINGEN NA DE KERSTVAKANTIE:

U weet dat we ergens na de Kerstvakantie diverse vervangingen nodig hebben voor de zwangere
leerkrachten Louise, Marije en Yanouk. Juf Floortje draait al langer mee in groep 2/3 maar heeft per
eind januari een nieuwe baan gevonden op een andere school. Voor haar moeten we dus ook iemand
anders zoeken. Bovendien heeft juf Merel (bewegingsonderwijs) al eerder aangegeven te willen
stoppen per de herfstvakantie. Omdat we nog steeds geen vervanger hebben kunnen vinden, draait
ze voorlopig nog haar lessen. We moeten echter wel blijven zoeken naar een andere gymdocent voor
de dinsdagen.
Er vinden inmiddels gesprekken plaats met diverse kandidaten. Soms willen we eerst wat proeflessen
zien voordat we de knoop doorhakken. Dit alles is momenteel en in de komende week gaande. We
hopen u in de volgende Ponto al weer wat meer duidelijkheid te kunnen geven.
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AFWEZIGHEID DIRECTEUR

Directeur Hans Lonnee moet 19 december een medische ingreep ondergaan. Niet ernstig, wel
noodzakelijk. De revalidatie kost tijd en daarom zal hij ook na de Kerstvakantie nog enkele weken
afwezig zijn. We laten u in de volgende Ponto weten hoe zijn tijdelijke vervanging wordt geregeld.
ALGEMEEN NIEUWS
PIETENVERSIERING

Volgend jaar gaat de hele gemeente Hoorn - en wij dus ook - over op de Roetveegpieten. Veel van onze
huidige versiering bestaat uit nog echt zwarte Pieten. We gaan daarom nieuwe versiering voor in de
aula regelen. Heeft u misschien interesse in iets van onze oude versiering? Stoffen poppetjes,
kartonnen treinen en letters S of een houten raamwerkje met figuurtjes. Dan kunt u iets uitzoeken,
het ligt allemaal in de teamkamer, bij het raam.

POPPENKAST

De vader en opa van Vigo uit groep 3 hebben de poppenkast
helemaal opgeknapt! Alle schroeven weer vast, het houtwerk
hersteld, nieuwe verflaag erop en zelfs de gordijntjes zien er weer
als nieuw uit! Bedankt Pascal en Chris! We zijn er heel blij mee, kijk
maar!
KERST

Begin volgende week gaan de kinderen met de leerkracht het
menu van het kerstdiner samenstellen. De intekenlijsten voor het
maken/meenemen van de gerechten worden komende week
verspreid. Het kerstdiner is op woensdag 18 december van 17.00
tot 18.30 uur. Vrijdag 20 december zijn alle kinderen vrij. In de
volgende Ponto leest u meer details over de kerstviering.
Dinsdag 17 december gaan alle groepen kerststukjes maken.
School regelt oase en kerstgroen. Geeft u uw kind een potje en
kerstversiering mee?
We doen weer mee met de actie Puur for Kids, waarmee we
cadeautjes inzamelen voor kinderen die van de Voedselbank
gebruik maken. In de kerstboom in de aula hangen briefjes met
daarop een cadeauwens. U kunt een briefje meenemen en het
cadeautje later onder de boom leggen. Woensdag 18 december
worden alle cadeautjes opgehaald. Leuk als u meedoet! Zie de
flyer op de volgende pagina.
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SCHOOLFRUIT IN DE KOMENDE WEEK

Ook deze week gaan de kinderen weer het gratis schoolfruit ontvangen:
dinsdag 10 december:
woensdag 11 december:
vrijdag 12 december:

waspeen
sinaasappel
appel

WIST U DAT…

•
•
•
•
•
•
•
•

de Pieten hoofdluisvrij waren? Gelukkig!
we stiekem foto’s hebben gemaakt van de Schatkamer?
we nieuwe koptelefoons hebben voor bij de chromebooks?
groep 1-2 altijd een filmpje bekijkt hoe het schoolfruit groeit?
Nina, stagiaire van groep 1-2, haar stagebeoordeling
ruimschoots heeft gehaald? Gefeliciteerd!
er donderdag 12 december beeballclinics zijn voor groep voor
2-3 en 4-5?
we donderdagmiddag 12 december een schoolbreed kerstcircuit hebben met verschillende
activiteiten in de verschillende lokalen?
we weer gratis kerstgroen kunnen ophalen bij kerstboomhandelaar Van de Greeuw in Zwaag?
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