17 januari 2020

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

Woensdag 22 januari
Donderdag 23 januari
Donderdag 23 januari
Vrijdag 24 januari
Maandag 27 januari
Do. 30 en vr. 31 januari
Vrijdag 7 februari

Groep 7-8 onder schooltijd naar Techlab
Geen gymles in de Huesmolen voor groep 2, 3, 4 ,5, 8
Fun in athletics voor groep 6 en 7
13.30-14.00u: weeksluiting 2-3 en 5-6
Start CITO-periode
Stakingsdagen: alle kinderen vrij
Studiedag: alle kinderen zijn vrij

HERSTEL VAN HANS

Het herstel van Hans verloopt voorspoedig. Langzaam maar zeker bouwt hij
weer conditie op en binnenkort komt hij op een aantal momenten in de week
langs op school. Wanneer Hans weer volledig aanwezig is, is nog onbekend.
VERDRIETIG NIEUWS

Onze trouwe tuinvrijwilligers, Peter en Coraline, hebben slecht nieuws gekregen. Peter blijkt ernstig
ziek te zijn. Ook wij zijn hier erg van geschrokken. Onze harten en gedachten gaan uit naar Peter en
Coraline en de mensen om ze heen. We wensen Peter en Coraline veel sterkte toe.
DE PONTONNIER DICHT OP 30 EN 31 JANUARI 2020

De meerderheid van de leerkrachten van De Pontonnier hebben gehoor gegeven aan de
stakingsoproep van de AOb. Dit betekent dat we onvoldoende leerkrachten hebben om op donderdag
30 en vrijdag 31 januari a.s. open te gaan. De school blijft daarom op deze beide dagen dicht.
Door het lerarentekort staat de kwaliteit
van ons onderwijs onder enorme druk.
We staken voor structurele investeringen
in het onderwijs, in de toekomst van uw
kind(eren). We hopen dat wij op uw steun
kunnen rekenen.
PERSONEEL

Vandaag gaat het verlof van juf Louise in, we zullen haar missen! Ook juf Floortje zwaaien we uit, zij
gaat op een andere school werken. Vanaf komende week is juf Annemieke op donderdag en vrijdag de
leerkracht van groep 2-3.
Voor de vervanging van juf Yanouk hebben we nog geen vervanging gevonden. We zijn hier achter de
schermen druk mee bezig. We vertrouwen erop dat er binnenkort meer bekend wordt.
CITO-PERIODE

Van maandag 27 januari t/m donderdag 6 februari worden er weer toetsen afgenomen in
de groepen 3 t/m 8. We willen u vragen om hiermee rekening te houden bij het maken
van afspraken met bijvoorbeeld de tandarts.
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JEUGD- EN GEZINSWERKERS VAN 1.HOORN

Het is belangrijk dat bij (zorg)vragen vroegtijdig en op een prettige manier
advies en informatie beschikbaar is om mensen verder te helpen. Dat geldt
natuurlijk ook voor leerlingen en ouders van de basisschool. Het is fijn om dan
een steuntje in de rug te krijgen, te kunnen overleggen met een professional
of door te verwijzen naar hulp als dat nodig is. Vanuit 1.Hoorn is daarom
Samantha Douma als jeugd- en gezinswerker aan De Pontonnier gekoppeld.
Om het voor ouders/verzorgers makkelijker te maken om met 1.Hoorn in contact
te komen, hebben we met Samantha afgesproken dat ze maandelijks op een vaste
dag en tijd op De Pontonnier aanwezig is. Ze is beschikbaar voor alle soorten
vragen en ze bepaalt, samen met u, de vervolgstappen. Op de volgende dagen is
Samantha op De Pontonnier: 27-02-2020, 26-03-2020, 23-04-2020, 28-05-2020 en
25-06-2020. Alle data zijn donderdagen, van 08:30-09:30 uur. Voelt u zich vrij om
haar een keer te benaderen.
ALGEMEEN NIEUWS
SCHOOLFRUIT IN DE KOMENDE WEEK

Ook komende week gaan de kinderen weer het gratis EU-Schoolfruit ontvangen:
dinsdag 14 januari:
meloen
woensdag 15 januari:
wortel
donderdag 16 januari:
peer
AANKONDIGING INTEKENLIJSTEN 10-MINUTENGESPREKKEN

Op maandag 24 februari krijgt uw kind het eerste rapport van dit schooljaar mee. Naar aanleiding
hiervan hebben we op donderdag 27 februari en dinsdag 3 maart 10-minutengesprekken ingepland.
Vanwege het zwangerschapsverlof van juf Yanouk worden de 10-minutengesprekken voor groep 4-5
een aantal weken uitgesteld. De nieuwe leerkracht(en) krijgen op die manier tijd om kennis te maken
met de leerlingen en een gedegen oudergesprek met u te voeren. De betreffende ouders/verzorgers
krijgen zo spoedig mogelijk bericht over nieuwe data voor de gesprekken.
De 10-minutengesprekken van de groep 5-6 worden, vanwege de studie van juf
Jill, verdeeld over donderdag 27 februari, dinsdag 3 maart en woensdag 4 maart.
De gesprekken van groep 7-8 zullen plaatsvinden op donderdagmiddag,
dinsdagmiddag en dinsdagavond.
Komende maandag 20 januari om 17.00 uur zullen we in Basisonline de inschrijving voor de 10minutengesprekken open zetten. U kunt tot en met woensdag 29 januari uw gewenste tijd reserveren.
AFSCHEID STAGIAIRE NINA VAN GROEP 1-2

Beste ouders, kinderen en collega's,
Ik heb vanaf september mijn stage in groep 1/2 bij juf Elly gelopen. Ik heb hier
een leuke en zeer leerzame stage gehad. De kinderen waren altijd enthousiast
en ik heb veel geleerd wat ik tijdens mijn studie en toekomstige loopbaan kan
gebruiken. Ik wil jullie bedanken voor de leuke stageperiode en misschien
komen we elkaar weer eens tegen.
Groeten, juf Nina
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STREETWISE

Wat een mooie meevaller! We wilden graag weer meedoen aan het
educatieve verkeersprogramma van ANWB Streetwise. Toen wij ons
opgaven, waren alle subsidies al op. We mochten op de reservelijst.
Deze week werden we gebeld dat we toch mee kunnen doen! Op
dinsdag 11 febrauri komen de instructeurs en auto’s van Streetwise
voorgereden. Voor elke groep is er een apart programma. We zullen
u in een volgende Ponto meer vertellen over de inhoud.
WIST U DAT…












groep 3 t/m 6 zich nog kan opgeven voor het unihockeytoernooi op maandag 3 februari in de
Opgang? Het toernooi vindt na schooltijd plaats.
groep 1-2, de Reddingsboten, twee zwemvesten van juf Anneloes van de reddingsbrigade te
leen heeft gekregen? Mag iedereen even uitproberen.
we na schooltijd vaak een pianoconcert van Dave uit groep 6 krijgen?
aanstaande maandag, de derde maandag van januari, bekend staat als Blue Monday: de meest
depressieve dag van het jaar? Daar doen wij allemaal mooi niet aan mee!
de meeste planten in het kantoor van Sonja en Hans steeds dood gaan?
we nu wel 11 leden in de luizenbrigade hebben?
er 10 fruitsnijders voor het Schoolfruit zijn? Super!
we bezig zijn de multifunctionele ruimte naast het groep 3-instructielokaal te pimpen?
we laatst weer een mooie stapel boeken hebben gekregen van een leerling? De meeste
boeken zijn naar de groepen en onze docu gegaan, de rest in de Zwerfboekenkast.
de kleuters met Suzanne van de tuin vandaag bloembollen hebben geplant?

ACTIVITEITEN BIJ STICHTING NETWERK

Vanavond kinderdisco bij de Huesmolen

Kidsclub in januari
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