10 januari 2020

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

Dinsdag 14 januari
Woensdag 15 januari
Vrijdag 17 januari
Donderdag 23 januari
Vrijdag 24 januari

08.30u: luizencontrole
19.30u: MR-vergadering op Jozefschool
13.15-14.00u: weeksluiting 1-2, 4-5 en 7-8
Geen gymles in de Huesmolen voor groep 2, 3, 4 ,5, 8
13.30-14.00u: weeksluiting 2-3 en 5-6

VERVANGING JUF LOUISE/JUF FLOORTJE

Vanaf donderdag 23 januari aanstaande zal Annemieke Schouten op
donderdag en vrijdag de nieuwe leerkracht worden van groep 2-3. Zij
vervangt hiermee juf Floortje die op haar beurt weer de vervanging van juf
Louise op zich had genomen. Op vrijdag 17 januari aanstaande gaat het
verlof van juf Louise in en is ook juf Floortje voor het laatst op De Pontonnier.
We wensen Louise een voorspoedig verlof en we bedanken Floortje hartelijk
voor haar inzet.
Annemieke Schouten is vanaf komende maandag 13 januari al op De
Pontonnier aanwezig omdat ze ook de vervanger is van juf Marije in groep
5-6. Juf Annemieke stelt zich hieronder aan u voor.
OVERIGE PERSONELE MEDEDELINGEN

 Directeur Hans voelt zich ondertussen steeds wat beter. We hopen op een spoedig herstel.
 Eind januari nemen we afscheid van onze stagiaires Nina (groep 1-2) en Ashley (groep 2-3).
Bedankt voor jullie enthousiaste inzet bij ons op school! Het ga jullie goed!
 Het is helaas nog onbekend wie de vervanging van juf Yanouk op zich zal nemen. We werken
hier hard aan en zullen u op de hoogte houden.
STAKINGSDAGEN 30 EN 31 JANUARI 2020

Er is een onderwijscrisis. In 2020 hebben 55.000 leerlingen in het primair onderwijs geen leraar voor
de klas en dit aantal loopt - als we niets doen - op naar bijna 240.000 leerlingen in 2028. Het
lerarentekort raakt scholen voor speciaal onderwijs nog harder. Juist het onderwijs aan een kwetsbare
groep leerlingen is op losse schroeven komen te staan door het oplopende lerarentekort. Ook
middelbare scholen kampen met tekorten bij de exacte vakken, klassieke talen, Duits en Nederlands.
Op donderdag 30 en vrijdag 31 januari 2020 roept de AOb alle
leden uit het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal
onderwijs op om het werk neer te leggen. We staken voor onze
leerlingen, voor het onderwijs en de toekomst van ons land.
De leerkrachten van De Pontonnier beraden zich komende week of zij wel of niet mee doen aan deze
stakingsactie. Mocht de meerderheid van de collega’s besluiten om te staken dan heeft dat uiteraard
gevolgen. Wij houden u op de hoogte en streven ernaar om op korte termijn uitsluitsel te geven of De
Pontonnier open zal blijven of dicht zal gaan op 30 en/of 31 januari.
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JEUGD- EN GEZINSWERKERS VAN 1.HOORN

Op alle scholen in de gemeente Hoorn worden er vanuit 1.Hoorn jeugd- en
gezinswerkers ingezet om leerlingen, ouders en leerkrachten te ondersteunen
bij de diverse vragen die er rondom de ontwikkeling van kinderen zijn. De
jeugd- en gezinswerkers zijn een luisterend oor, ze geven advies en denken
graag mee. Mogelijk is het bij u al bekend dat onze jeugd- en gezinswerker
Samantha Douma is. Zij stelt zich in de volgende Ponto (nogmaals) aan u voor.
ALGEMEEN NIEUWS
EVEN VOORSTELLEN…

Hallo! Mijn naam is Annemieke Schouten en vanaf aankomende week mag ik op
maandag en dinsdag lesgeven aan groep 5-6. Samen met juf Marije en juf Jill
heb ik mij zo goed mogelijk voorbereid om te kunnen starten. Recent is bekend
geworden dat ik op donderdag en vrijdag les mag komen geven in groep 2-3.
Ook daar heb ik veel zin in.
Ik ben 36 jaar en woon samen met mijn vriend en zoontje van bijna 5 maanden
oud in Hoorn. In mijn vrije tijd sport ik graag en trek er het liefst zoveel mogelijk
op uit. Voordat ik bij Stichting Penta kwam werken, ben ik ruim 10 jaar als
leerkracht werkzaam geweest in Amsterdam. Ik kijk ernaar uit de kinderen en u
te ontmoeten en er een leuke, leerzame tijd van te maken!
SCHOOLFRUIT IN DE KOMENDE WEEK

Ook komende week gaan de kinderen weer het gratis EU-Schoolfruit ontvangen:
dinsdag 14 januari:
cherrytomaatjes
woensdag 15 januari:
mango
donderdag 16 januari:
appel
AANKONDIGING: ADMINISTRATIE ACTUALISEREN

In januari zullen we u vragen om een uitdraai van de gegevens die we van uw kind in onze administratie
hebben te controleren. Het gaat dan om bijvoorbeeld contactgegevens (van het kind en van de
ouder(s)/verzorger(s)) en medische informatie. Ook zullen we u via het ouderportaal BasisOnline
vragen om uw privacyvoorkeuren aan te geven. Dan kunt u invullen of u het goed vindt dat een foto
waar uw kind op staat bijvoorbeeld gebruikt mag worden voor de Ponto of website. U kunt trouwens
zelf te allen tijde checken of de gegevens in BasisOnline nog correct zijn.
DINSDAG LUIZENCONTROLE

Afgelopen dinsdag was de luizenbrigade helaas toch niet op volle sterkte. Daarom een nieuwe poging
aanstaande dinsdagochtend. Alle kinderen worden gecontroleerd. Het is aan te raden deze dag de
haren van uw kind(eren) los te laten en geen gel of lak te gebruiken.
BRAND IN BAMBOEBOS

In de kerstvakantie is er helaas een kleine brand in onze Torteltuin geweest. Het lijkt erop dat er
vuurwerk in het egelhuis is gekomen. Dit heeft vlam gevat, waardoor ook een deel van het bamboebos
is verwoest. Gelukkig groeit dat wel weer aan.. En we zijn heel blij dat de schade beperkt is gebleven!
Nu hebben we helaas wel een stapel verbrande bamboetakken. Deze willen we
graag naar het grof vuil brengen. Heeft u een aanhanger en trekhaak om dit naar
het grof vuil te brengen? Ik kan u helpen met het in- en uitladen. Als u in de
gelegenheid bent, hoor ik het graag! Alvast bedankt! Marieke
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NATIONALE VOORLEESDAGEN

In de bijlage vindt u een flyer over de Voorleesdagen bij Bibliotheek Hoorn. Van 22 januari t/m 1
februari 2020 zijn de Nationale Voorleesdagen. Bibliotheek Hoorn organiseert in dit kader een aantal
leuke en leerzame activiteiten. Veel plezier!
OPEN DAGEN VOORTGEZET ONDERWIJS

In de komende periode zijn er weer open dagen op de scholen voor
voortgezet onderwijs in Hoorn en omstreken. Via deze link vindt u hierover
meer informatie: https://www.devogids.nl/
WIST U DAT…













we twee dozen vol cadeautjes hadden voor de kerstboomactie Puur for Kids? Bedankt!
luizenzakken niet per se helpen tegen luizen, maar wel erg handig zijn voor je tas, jas enz. 😉?
de vergaderingen van de oudervereniging voor alle ouders/verzorgers toegankelijk zijn?
de volgende OV-vergadering op dinsdag 11 februari om 20.00 uur is?
meester Tom dinsdag is begonnen als nieuwe gymleerkracht?
er op donderdag 23 januari tijdens de gym Fun in Athletics is voor groep 6-7? De andere
groepen die in de Huesmolen gymmen, hebben die dag geen gym.
bijna alle spullen van onze ‘opruiming’ van het podium weg zijn?
groep 1 t/m 3 zijn begonnen met het thema ‘museum’?
de onbekende, beetje gekke, pomelo van het Schoolfruit bij de meeste groepen toch op was?
de kinderen van groep 5 vanaf gisteren vier blokfluitlessen krijgen?
aan één plant wel 2000 cherrytomaatjes kunnen groeien?

KINDERDISCO OP VRIJDAG 17 JANUARI
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