29 januari 2020

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

Do. 30 en vr. 31 januari
Vrijdag 31 januari
Ma. 3 t/m vr. 7 februari
Uiterlijk donderdag 6 februari
Uiterlijk donderdag 6 februari
Vrijdag 7 februari
Woensdag 12 februari
Ma. 17 t/m vr. 21 februari

Stakingsdagen: alle kinderen vrij
Laatste mogelijkheid aanmelden MR-verkiezing
Stemmen MR-ouderlid
Inleveren aangevulde stamkaarten
Invullen toestemmingsformulier Basisonline
Studiedag: alle kinderen zijn vrij
19.30-21.00u: MR-vergadering op De Pontonnier
Voorjaarsvakantie

REMINDER STAMKAARTEN EN TOESTEMMINGSFORMULIEREN

Graag ontvangen wij uiterlijk donderdag 6 februari eventuele
aanpassingen op de stamkaart. Dit is de uitdraai van de
contactgegevens van uw kind en u. Wij willen graag onze
administratie op orde hebben.
Ook vragen we u het toestemmingsformulier in te vullen over
het gebruik van beeldmateriaal waar uw kind op staat. Dit doet
u in het ouderportaal BasisOnline onder het kopje ‘Privacy’. Zie
voor verdere informatie eventueel de Ponto van 24 januari.
Hartelijke dank voor uw medewerking!
VERKIEZING MR-OUDERLID

Zoals u eerder heeft kunnen lezen verlaat Larissa Albrecht de
Medezeggenschapsraad. Twee ouders hebben zich inmiddels aangemeld als
kandidaat voor deze plek. Dit betekent dat er verkiezingen komen. Dit
gebeurt via de ouderapp Basisonline. Op maandag 3 februari 2020 ontvangt
u een bericht waarin de kandidaten zich voorstellen en u meteen kunt
stemmen op uw favoriet. Er kan tot en met vrijdag 7 februari 15.00 uur
worden gestemd; daarna wordt de uitslag bekendgemaakt.
Wilt u ook meedenken en adviseren over het beleid van de school?
Stel u dan ook kandidaat voor de MR. Stuur voor 1 februari een korte motivatie en voorstelstukje met
foto naar mr.jozefschool@stichtingpenta.nl. U doet dan automatisch mee aan de verkiezingen.
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.
maandag 3 februari:
meloen
dinsdag 4 februari:
waspeen
woensdag 5 februari:
sinaasappel
donderdag 6 februari:
peer
Elke vrijdag is het Vrijdag-Fruitdag!
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STAKING: LAAT U OOK UW STEM HOREN?

Donderdag en vrijdag zijn de stakingsdagen voor
beter onderwijs. Er zijn veel acties georganiseerd en
ook scholen van Stichting Penta laten hun stem op
verschillende manieren horen. Teamleden van De
Pontonnier doen aan meerdere acties mee.
Ú kunt ook van zich laten horen! Er is door Ouders van Nu een petitie online gezet die
ouders/verzorgers kunnen tekenen. Bent u ook vóór beter onderwijs? Laat het horen!
https://petities.nl/petitions/onderwijspetitie
ANDERE KOELKAST LUNCHSPULLEN KINDEREN

We zullen vanaf maandag 3 februari een andere koelkast in gebruik gaan nemen voor
lunchspullen van de kinderen. De koelkast in de keuken van het team is niet meer te
gebruiken. We zetten een koelkast neer in het gangetje bij de kopieermachine.

SOS KOALA AUSTRALIË

Noa uit groep 4 wees ons op de prachtige actie van het Wereld Natuur Fonds en NPO Zapp. Er wordt
met verschillende acties geld opgehaald om de koala’s in Australië te helpen. Door de bosbranden zijn
er veel dode en gewonde dieren. Het Wereld Natuur Fonds helpt de dieren door ze te verzorgen en
bijvoorbeeld nieuw bos aan te planten. Helpt u mee?
Meer informatie vindt u hier: https://rangers.wwf.nl/actie/soskoala

WIST U DAT…











het morgen, donderdag 30 januari, Gedichtendag is?
juf Sabine eerst stage liep bij groep 4-5 en vanaf maandag bij
groep 1-2?
juf Marije over 1 week is uitgerekend?
er nog een paar plekjes zijn voor de cursus Whizz-kidz van
Stichting Netwerk? Dit is programmeren met Scratch en
Microbit, voor beginners van 9-13 jaar. Meer info:
https://netwerkhoorn.nl/activiteit/whizzkids-1
er deze week hard gewerkt wordt aan de Cito-toetsen?
alle (oudste) kinderen vandaag een flyer over ANWB
Streetwise op dinsdag 11 februari mee hebben?
groep 7-8 vanmiddag tijdens de dramales gaat improviseren
op basis van kaartjes met daarop een wie-wat-waar?
het hek bij de hoofdingang gemaakt is en nu weer lekker
soepel openzwaait?
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