24 januari 2020

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

Woensdag 29 januari
Do. 30 en vr. 31 januari
Uiterlijk donderdag 6 februari
Uiterlijk donderdag 6 februari
Vrijdag 7 februari
Woensdag 12 februari
Ma. 17 t/m vr. 21 februari

Laatste dag intekenen 10-minutengesprekken
Stakingsdagen: alle kinderen vrij
Inleveren aangevulde stamkaarten
Invullen toestemmingsformulier Basisonline
Studiedag: alle kinderen zijn vrij
19.30-21.00u: MR-vergadering op De Pontonnier
Voorjaarsvakantie

HERSTEL DIRECTEUR HANS LONNEE

Geachte ouders,
Na een medische ingreep medio december 2019 heb ik enkele weken nodig gehad om te genezen. Het
herstel verloopt goed. In de afgelopen week heb ik op meerdere dagen ‘proefgedraaid’ op de scholen.
Komende week breid ik mijn werk uit naar minimaal een dagdeel per dag. Doel is dat er in de week van
3 februari sprake is van volledig herstel. Ik ben dan maandag t/m donderdag weer fulltime aanwezig
op de St. Jozefschool en op De Pontonnier.
Intern begeleider Sonja Slagter heeft mijn taken waargenomen tijdens mijn
afwezigheid. Ik bedank haar van harte voor deze vervanging!
Met vriendelijke groet,
Hans Lonnee
STAMKAARTEN LEERLINGADMINISTRATIE CONTROLEREN

Wij willen graag van u weten of de gegevens kloppen die we van u en
uw kind in ons leerlingvolgsysteem ParnasSys hebben. Wij hebben
per leerling een uitdraai (stamkaart) gemaakt. Deze geven we
vandaag aan uw (oudste) kind mee. Wilt u dit controleren:
 kloppen de contactgegevens van het kind en van de ouder(s)/verzorger(s)?
 klopt de informatie bij het kopje ‘Allergie’?
 klopt eventuele medische informatie?
 is er een noodnummer ingevuld? Voor het geval we u niet kunnen bereiken bij een noodgeval.
Wat hoeft u niet in te vullen:
 de informatie over uw opleiding en werkplek hebben wij niet (meer) nodig, dit kunt u negeren
 een handtekening (achterzijde) hebben wij ook niet nodig
U kunt aanpassingen of aanvullingen op het formulier zetten en het papier uiterlijk donderdag 6
februari inleveren bij de leerkracht of bij Marieke (administratie). Als u geen veranderingen heeft,
hoeft u niets te doen. Bedankt!
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TOESTEMMINGSFORMULIEREN BASISONLINE

Via ons ouderportaal Basisonline kunt u aangeven wat uw voorkeuren
zijn voor het gebruik door de school van beeldmateriaal waar uw kind
op staat. Vorig jaar hebben we ook een formulier gestuurd. Lang niet
iedereen heeft het toen ingevuld. Ook wilden we een paar kleine
aanpassingen doen aan het formulier. Daarom sturen we u een nieuw
formulier. U vindt dit terug (in de app en op de computer) onder het
kopje ‘Privacy’. Wilt u het
‘Toestemmingsformulier gebruik
beeldmateriaal De Pontonnier’ uiterlijk 6 februari invullen? U kunt het
daarna op elk moment weer wijzigen. Dank u wel!
ONTSPANNEN IN HET ONDERWIJS

Na de voorjaarsvakantie starten we op De Pontonnier met een zesweekse
lessenserie ‘Ontspannen in het onderwijs’. Onder leiding van Amy Keijzer,
kindercoach bij Kinderpraktijk Vrij, maken onze leerlingen en leerkrachten
kennis met stiltemomenten, ademhalings- en ontspanningsoefeningen.
Behalve een positieve invloed op prestaties van kinderen en leerkrachten zal
deze lessenserie vooral van waarde zijn voor het algehele welzijn en bevordert
het een fijne en veilige sfeer in de groep.
ALGEMEEN NIEUWS
EU-SCHOOLFRUIT IN DE KOMENDE WEEK

Ook komende week gaan de kinderen weer het gratis EU-Schoolfruit ontvangen.
Het is een aanvulling op het 10-uurtje.
dinsdag 28 januari:
appel
woensdag 29 januari:
meloen
let op: maandag 3 februari:
mango
Elke vrijdag is het Vrijdag-Fruitdag!
UITERLIJK WOENSDAG: INTEKENEN 10-MINUTENGESPREKKEN

Veel ouders/verzorgers hebben zich al aangemeld voor de 10-minutengesprekken via de
gesprekkenplanner in BasisOnline. U kunt nog tot en met woensdag 29 januari een tijd
reserveren.
STREETWISE OP DINSDAG 11 FEBRUARI

Streetwise is een praktisch, leuk, leerzaam en uitdagend verkeersprogramma
voor alle leerlingen van de basisschool. Professionele instructeurs komen naar
onze school en geven aansprekende verkeerstrainingen op maat.
Wilt u alvast zien hoe Streetwise in de praktijk gaat? www.anwb.nl/streetwise
De vier onderdelen zijn:
 Groep 1 en 2 Toet toet: Een speelse introductie op herkennen van gevaar en verkeersgeluiden,
veilig oversteken, gebruik van de autogordel en een autostoeltje.
 Groep 3 en 4 Blik en klik: Gevaarherkenning, veilig oversteken, fietsen en het gebruik van een
fietshelm, de autogordel en een autostoeltje.
 Groep 5 en 6 Hallo auto: In en om een stille, elektrische ANWB lesauto leren de kinderen over
de remweg, de invloed van reactiesnelheid en het juiste gebruik van een veiligheidsgordel.
 Groep 7 en 8 Trapvaardig: Gevaarherkenning, afleiding in het verkeer, fietsvaardigheden en
fietsbeheersing ter voorbereiding op het fietsen naar de middelbare school.
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SPORTPAS NIEUWE RONDE

De Jeugdsportpas biedt kinderen uit groep 5 tot en met groep 8 de kans om
kennis te maken met het sportaanbod in Hoorn. Sport zes weken lang voor
€10,- zonder ergens aan vast te zitten. Op www.sportencultuurhoorn.nl
vind je alle informatie over het cursusaanbod van de Jeugdsportpas. Op
deze website schrijf je je ook in voor een cursus. Kinderen die al een account
hebben, vanwege deelname aan de Zomerspelen of Cultuurweek,
gebruiken hetzelfde account. Wil je meer informatie? Stuur een e-mail naar
teamsport@hoorn.nl of bel naar 0229 25 22 00.
WIST U DAT…












groep 5-6 een aantal lessen Rots en Water heeft gehad?
de kinderen de toetsboekjes van CITO aan het invullen zijn?
groep 7-8 afgelopen woensdag bij het Techlab van het d’Ampte is geweest?
groep 5-6 het over ‘boeren en jagers’ heeft bij geschiedenis?
groep 6, 7 en 8 gister veel plezier hebben gehad bij Fun in athletics?
de kinderen erg enthousiast zijn over onze versie van de Daily Mile?
een paar mensen van het team donderdag gaan staken in Amsterdam?
we ons al hebben ingeschreven voor de Koningsspelen op vrijdag 17 april?
we een vers pad van houtsnippers door de Torteltuin hebben?
dit weekend de nationale vogeltelling is? Iedereen kan meedoen: www.tuinvogeltelling.nl/

BERICHT VAN STICHTING NETWERK
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