14 februari 2020

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

Ma. 17 t/m vr. 21 februari
Maandag 24 februari
Dinsdag 25 februari

Voorjaarsvakantie
Rapporten mee
Carnavalsviering: iedereen verkleed naar school.
Er is geen gym
08.30-09.30: inloopspreekuur Samantha van 1.Hoorn
op school
10-minutengesprekken
Luizencontrole
10-minutengesprekken
13.15-14.00: weeksluiting 1-2, 2-3 en 4-5

Donderdag 27 februari
Donderdag 27 februari
Dinsdag 3 maart
Dinsdag 3 maart
Vrijdag 13 maart
SAAR IS GEBOREN!

Juf Marije is op haar eigen verjaardag bevallen van het mooiste verjaardagscadeau
ooit: dochter Saar!
Het gaat goed met moeder en dochter. We feliciteren juf Marije, haar man en de
verdere familie van harte en wensen hen veel geluk en plezier toe met Saar.
SCHOOLREIS

In overleg met de Oudervereniging is het besluit genomen dat de hele school met elkaar op schoolreis
gaat naar het Spoorwegmuseum. Daar is voor jong en oud iets leuks of moois te vinden. We denken
dat het een prachtige bestemming is voor een heerlijke dag met elkaar. De schoolreis vindt plaats op
vrijdag 12 juni 2020.
VERVANGING JUF YANOUK

Wat een leuke verrassing voor juf Yanouk!
Zij kreeg van alle kinderen en een paar
ouders een prachtige cadeaumand voor
haar verlof overhandigd. Met allemaal
presentjes, tekeningen en knutselwerkjes,
super!
Ondertussen hebben we kennisgemaakt
met twee leerkrachten die samen de
vervanging op zich nemen van juf Yanouk.
Juf Lizzy Burgmans (foto rechtsboven) is
beschikbaar voor de maandagen, dinsdagen
en donderdagen. Juf Wendy Visser (foto
rechtsonder) vervangt de andere dagen:
woensdag en vrijdag. We wensen deze nieuwe collega's een boeiende en fijne
werktijd toe op De Pontonnier!
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ALGEMEEN NIEUWS
TOELICHTING TOETSGEGEVENS IN HET RAPPORT

Na de voorjaarsvakantie krijgt uw kind zijn/haar rapport mee. Voor de leerlingen van groep 3 t/m 8 zit
hier ook een bijlage bij met de resultaten van de methode-onafhankelijke toetsen die zijn afgenomen.
Dit schooljaar hebben we voor het vakgebied Technisch lezen een andere versie van de AVI-toets
afgenomen. Deze andere versie is strenger genormeerd en hierdoor kan het erop lijken dat uw kind op
niveau achteruit is gegaan. Dit is niet het geval. In de klas houden we de hoogst behaalde score aan.
Mocht u hierover nog vragen hebben dan kan u zich richten tot de leerkracht van uw kind of tot de
intern begeleider.
CARNAVALSVIERING OP DINSDAG 25 FEBRUARI

Groep 7-8 is het carnavalsfeest op dinsdag 25 februari
aan het voorbereiden. We hebben in de ochtend een uur
feestelijke activiteiten door de hele school, zoals de
tuttelsalon, de waarzegster en het spookhuis! Ook
krijgen de kinderen wat drinken en iets lekkers en gaan
we hossen op echte carnavalskrakers. Alle kinderen
mogen verkleed naar school. Er is geen gym.
Oproepje: heeft u thuis nagellakjes of gekleurde haarlak
over? Dan kunnen de meiden van de tuttelsalon dat
goed gebruiken! U kunt het inleveren bij groep 7-8.
VRAGENLIJSTEN GGD VOOR KINDEREN GEBOREN IN 2009: INLEVEREN OP SCHOOL

Ouders/verzorgers van kinderen geboren in 2009 hebben een vragenlijst van de GGD gekregen. Deze
had voor 12 februari ingeleverd moeten worden op school. Als u dit nog niet heeft gedaan, wilt u de
ingevulde vragenlijst dan uiterlijk maandag 24 februari inleveren bij de leerkracht of bij Marieke?
WIST U DAT…








u in Basisonline nu ook aan andere teamleden dan de leerkrachten van uw kind(eren) een berichtje
kunt sturen? U gaat naar Berichten, drukt op het plusje, en klikt dan op het grijze blokje Team.
Daar kunt u een teamlid selecteren.
er in de bibliotheek Hoorn verschillende activiteiten worden aangeboden, vaak gratis? Zoals
programmeren: www.bibliotheekhoorn.nl/doen/Agenda/Openklooiplaats.12022020.html
groep 7-8 kan oefenen voor het verkeersexamen op: examen.vvn.nl/oefenen?
groep 5 gister de laatste blokfluitles heeft gehad en het samenspel heel mooi klonk?
als het regent de kinderen binnen spelen? De hogere groepen spelen dan door elkaar in de aula
en gangen, bijvoorbeeld bingo, Twister, 30 seconds en domino.
door de storm een deel van het dak bij de kleuters was ‘opengewaaid’? Is weer gemaakt!
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