13 december 2019

Nieuwsbrief van Jenaplanschool De Pontonnier in Hoorn
NIEUWS VAN DE DIRECTIE

AGENDA

Tot en met dinsdag 17 december
Dinsdag 17 december
Dinsdag 17 december
Woensdag 18 december
Donderdag 19 december
Donderdag 19 december
Vrijdag 20 december
Ma. 23 december t/m vr. 3 januari
Dinsdag 7 januari

Intekenlijst gerechten kerstdiner invullen
Kerststukjes maken voor alle groepen
(potje en versiering meegeven)
Laatste inleverdag cadeautjes Puur for Kids
17.00-18.30: Kerstviering (18.15u aula open voor
ouders/verzorgers)
Groep 1 t/m 3: speelgoeddag
Groep 4 t/m 8: chille klerendag
Alle kinderen zijn de hele dag vrij
Kerstvakantie
08.30: luizencontrole

EEN NIEUWE GYMLEERKRACHT

Dit is Tom Overtoom. Hij zal na de Kerstvakantie de gymlessen verzorgen
op de dinsdagochtenden. Tom geeft nu al lessen bewegingsonderwijs op
meerdere scholen in de regio en gelukkig had hij nog een gaatje vrij in
zijn agenda om op De Pontonnier te gaan werken. Hij vervangt dan juf
Merel Gerritsen die eerder had aangegeven vanwege
gezondheidsomstandigheden per de herfstvakantie te willen stoppen
met de gymlessen. Omdat we steeds geen vervanger konden vinden,
heeft Merel tot nu toe toch de gymlessen verzorgd. Namens de school:
heel veel dank daarvoor en voor wat betreft Tom: hartelijk welkom!
PERSONELE VERVANGINGEN NA DE KERSTVAKANTIE

Er wordt met man en macht gewerkt aan de vervangingen van juf Marije, juf Louise en juf Yanouk.
Maar het zit niet mee. Als er sollicitanten komen, hebben ze vaak meerdere aanbiedingen op zak van
andere schoolbesturen en dan kan er nog vanalles mis gaan. Zoals afgelopen week, toen we
onverwachte afzeggingen kregen van twee 'zekere' kandidaten. Dit is frustrerend, maar de zoektocht
gaat door en voor zowel de schooldirectie als het schoolbestuur is het vinden van oplossingen nu
topprioriteit.
VACATURE MR-OUDERLID

In het voorjaar van 2020 eindigt voor Larissa Albrecht-List het
lidmaatschap van de oudergeleding. Zij heeft aangegeven de MR te
verlaten in verband met andere bezigheden en interesses. Dit betekent
dat er één vacature is waarvoor wij een enthousiaste ouder zoeken. We
zoeken iemand die in het voorjaar van 2020 wil beginnen. Alle ouders
(of voogden) met een kind op De Pontonnier kunnen zich voor de MR
verkiesbaar stellen, zonder dat er specifieke eisen aan hen worden
gesteld.
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Wat doet een Medezeggenschapsraad?
De MR denkt mee met het bestuur, toetst haar besluiten en heeft bij bepaalde besluiten instemmingsof adviesrecht. Belangrijke wijzigingen kunnen niet worden doorgevoerd zonder instemming van de
MR. De MR praat bijvoorbeeld mee over de visie van de school, nieuwbouw en formatie. Een goed
functionerende MR kan samen met de ouderraad (OR) een grote bijdrage leveren aan de kwaliteit van
onderwijs en de sfeer en veiligheid op school. Op De Pontonnier bestaat zowel de personeels- als de
oudergeleding uit 2 leden. Samen met de Sint Jozefschool vormen zij één MR. De MR vergadert zeven
keer per schooljaar. Tussentijds vindt overleg plaats met de leden, achterban en directie. Voorbereiden
van vergaderingen en lezen van stukken behoren hier ook bij.
Waarom in de MR?
Als MR-lid kunt u een positieve bijdrage leveren aan de gang van zaken op De Pontonnier. U bent nauw
betrokken bij de school, kunt meepraten en -beslissen over het beleid, krijgt meer contact met andere
ouders, het team en het bestuur en doet op allerlei uiteenlopende gebieden veel ervaring op.
Wilt u meer weten over de MR?
Via de volgende link van de WMS (Wet Medezeggenschap op Scholen) kunt u alles lezen over MR:
https://infowms.nl/. Voor verdere informatie kunt u zich wenden tot de ouder die momenteel zitting
heeft in de MR, Viola Hessels. Of vraag Larissa zelf om advies.
Geïnteresseerd?
Meldt u zich dan als kandidaat aan door een e-mail te sturen naar mr.jozefschool@stichtingpenta.nl
met als titel MR-kandidaat/oudergeleding. Voeg een korte tekst toe waarin u zich voorstelt en geef
aan waarom u zich kandidaat stelt. Kandidaten kunnen zich aanmelden tot 1 februari 2020.
AFWEZIGHEID DIRECTEUR

Hans Lonnee moet komende donderdag een medische ingreep ondergaan en heeft daarna een
revalidatieperiode nodig van een week of vier. Voor dringende zaken kunt u contact opnemen met
intern begeleider Sonja Slagter via sonja.slagter@stichtingpenta.nl. Zij neemt de taken van Hans waar.
ALGEMEEN NIEUWS
SCHOOLFRUIT IN DE KOMENDE WEEK

Ook deze week gaan de kinderen weer het gratis schoolfruit ontvangen:
dinsdag 17 december:
mandarijn
woensdag 18 december:
kiwi
donderdag 19 december:
appel

KERST

Deze week liggen de intekenlijsten voor de gerechten voor het

kerstdiner klaar. Elke groep heeft zelf het menu samengesteld.
We hebben nu per groep een papieren intekenlijst bij de klas
liggen of hangen. Wilt u iets maken of kopen voor het
kerstdiner, dan kunt het op de lijst aangeven. Op woensdag 18
december is van 17.00 tot 18.30 uur de kerstviering op school.
Alle kinderen mogen dan in hun mooiste kleren naar school. De
kinderen beginnen met een gezamenlijke viering in de aula.
Daarna is het diner met een eigen programma in de klas. Vanaf
18.15 uur kunt u in de aula wachten tot uw kind klaar is. De
oudervereniging verzorgt een drankje met wat lekkers voor u.
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DONDERDAG LAATSTE SCHOOLDAG

Aanstaande vrijdag 20 december zijn alle kinderen vrij, dus is donderdag de laatste dag
voor de vakantie. Groep 1 t/m 3 heeft dan traditiegetrouw speelgoeddag: elk kind mag een
stuk speelgoed van thuis meenemen. Groep 4 t/m 8 heeft donderdag ‘chille klerendag’:
deze kinderen mogen in hun pyjama, onesie, kersttrui of joggingpak naar school. De hogere
groepen hebben de laatste dag voor een vakantie ook weleens tostidag gedaan. De chille
klerendag is in plaats van de tostidag, we doen elke keer iets anders.
WIST U DAT…













er vandaag wel twéé leden van de oudervereniging jarig zijn? Gefeliciteerd, Mascha en Ilona!
de tuinvrijwilligers na de kerstvakantie weer bloembollen gaan planten met de kinderen?
we via Marktplaats gratis een grote bak Knex hebben gekregen?
er van de Sinterklaasversiering al heel wat Zwarte Pietjes zijn opgehaald?
de kinderen van groep 4-5 elke maandag de belangrijkste nieuwtjes uit de Ponto doornemen?
u nog t/m dinsdag 17 december mee kunt doen aan de kerstboomactie van Puur for Kids?
we weleens overig schoolfruit gratis aanbieden op de tafel in de aula? Voor wie wil!
de groepen die in de Huesmolen gymmen deze week verstoppertje in het donker gaan doen?
kinderen van groep 7-8 zich nog tot en met woensdag kunnen inschrijven voor het
basketbaltoernooi?
Mirjam, onze locatieleider die vorig jaar nog bij ons werkte, is bevallen van een mooie dochter?
u de week voor een vakantie nog gevonden voorwerpen kunt ophalen bij ons in de aula, maar ook
bij de gymzaal in de Huesmolen? Na de vakantie is alles weg.
ACTIVITEITEN VAN STICHTING NETWERK

Vanavond, vrijdag 13 december, organiseert Stichting Netwerk de kinderdisco met het
thema Pyjamaparty. Het is voor kinderen van 4 t/m 9 jaar. Het is van 19.00-20.30 uur
in wijkcentrum de Huesmolen. De entree is €1,-. Veel plezier!

Doordat de feestdagen ongunstig vallen, hebben
we één dag vakantiespelen en een nieuwe
activiteit, namelijk de Techniekdag in Wijkcentrum
De Zaagtand op vrijdag 3 januari. Het is voor
kinderen vanaf 8 jaar. Deelname is gratis
en ze kunnen kiezen uit twee gave workshops:
reactiebaan maken, stop motion filmpjes maken,
3D pen tekenen en nog veel meer. Op de dag zelf
kunnen ze in de ochtend hun voorkeur aangeven
en wordt er naar beschikbaarheid een indeling
gemaakt. Inschrijven kan via de website:
https://netwerkhoorn.nl/activiteit/techniek-dag
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