20 december 2019

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

Maandag 6 januari
Dinsdag 7 januari
Donderdag 9 januari

Eerste schooldag van 2020
08.30 uur luizencontrole
Thematische ouderavond vervalt i.v.m.
de afwezigheid van Hans
19:30 uur MR-vergadering

Woensdag 15 januari

PERSONELE VERVANGINGEN NA DE KERSTVAKANTIE

We zijn blij u te kunnen vertellen dat we vervanging hebben gevonden voor het zwangerschapsverlof
van juf Marije. Op maandag 13 januari 2020 begint juf Annemieke Schouten in groep 5-6. Haar
werkdagen zijn maandag en dinsdag. In de week van 6 januari 2020 zal juf Jill van maandag t/m
donderdag werken, op vrijdag 10 januari 2020 komt juf Esther een dagje invallen. Met de vervanging
van juf Louise en juf Yanouk zijn we nog volop bezig. Zodra hierover meer bekend is zullen wij dit aan
u mededelen.
FIJNE VAKANTIE

Namens het gehele team van De Pontonnier wensen wij u fijne feestdagen en een veilige jaarwisseling!
We zien elkaar weer op maandag 6 januari 2020.
ALGEMEEN NIEUWS
SCHOOLFRUIT

dinsdag 7 januari:
woensdag 8 januari:
donderdag 9 januari:

Verrassing!
Verrassing!
Verrassing!

GEVRAAGD

Na de vakantie wil ik bij de beeldende vormingslessen in groep
7/8 sneeuwpoppen maken. Daar hebben de kinderen elk een
witte sportsok voor nodig. Deze worden gevuld met rijst/zand
of heel fijn grind.
Heeft u toevallig thuis witte sportsokken liggen waar mee
geknutseld mag worden? Dan ontvangen wij dat heel graag!
Ook als u zand/rijst of fijn grind heeft en kwijt wil mag dat
naar groep 7/8 toe.
Alvast bedankt! Groetjes Germaine
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ACTIVITEITEN VAN STICHTING NETWERK

TECHNIEKDAG
Op 3 januari kun je aan allerlei technieken proeven bij twee gratis workshops! Er is nog ruimte voor
kinderen (8-12 jaar) om mee te doen.
Geef je op om mee te doen!
Aanmelden via de website lukt momenteel niet. Je kunt je aanmelden met je adres- en
contactgegevens bij Kinderwerker Brechje (b.munnik@netwerkhoorn.nl)
OVERIGE ACTIVITEITEN IN DE WIJK

De RK parochie Heilige Matteüs laat aan de ouders van kinderen in groep 4 weten dat er weer een
mogelijkheid is om De Eerste Communie te doen. De Eerste Communieviering is op zondag 26 april
2020 en een vast onderdeel binnen het communieproject is de regionale communicantendag op
zaterdag 25 januari 2020. Met deze dag begint de voorbereidingsperiode.
Wilt u uw kind aanmelden, bel of mail dan vóór 17 januari 2020 naar:
Monique de Meza,
06-16370778
mm.de.meza@tabor.nl
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