28 februari 2020

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

Dinsdag 3 maart
Dinsdag 3 maart
Vrijdag 13 maart
Donderdag 26 maart

Luizencontrole
10-minutengesprekken
13.15 - 14.00: weeksluiting groep 1-2, 2-3 en 4-5
08.30 - 09.30: inloopspreekuur 1.Hoorn

CORONA-VIRUS

De zorg neemt toe nu ook in Nederland het virus opduikt. Het is
daarom goed de kinderen en ook onszelf nu al te wennen - als
u dat al niet deed… - aan een goede preventie, net zoals bij een
griepgolf of bij andere infectieziekten. Besteed er serieus
aandacht aan a.u.b. De GGD's in Nederland adviseren het
volgende:
•

•
•
•
•
•

Was regelmatig je handen met water en zeep en raak je mond, neus of ogen zo min mogelijk aan.
Was je handen voor het eten en na het hoesten, niezen of snuiten. Droog je handen met een stuk
keukenrol of een papieren handdoekje.
Houd je hand of zakdoek voor je mond als je niest of hoest. Nies of hoest niet in de richting van
anderen. Ook wordt geadviseerd: nies 'in je elleboog'.
Gebruik papieren zakdoeken, tissues of handdoekjes en gebruik ze één keer.
Maak voorwerpen zoals deurknoppen etc. vaak schoon. Was ook regelmatig textiel en stoffen
speelgoed op 60°C.
Lucht uw huis en de kamers goed door. Laat ventilatieroosters altijd iets open of zet het raam op
een kier.
Houd grieperige en zwaar verkouden kinderen thuis om uit te zieken en anderen niet te
besmetten.

SCHOOLREIS

Het besluit is gevallen: de hele school gaat op vrijdag 12 juni op schoolreis naar het Spoorwegmuseum!
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 3 maart:
woensdag 4 maart:
donderdag 5 maart:

sinaasappel
pastinaak
appel

Elke vrijdag is het Vrijdag-Fruitdag!
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GEZOCHT: TIMMERMAN OM BUITENBANK TE REPAREREN

Op het schoolplein bij de kleuters staat een bank om lekker in het zonnetje te
kunnen zitten. Helaas is er het een en ander losgeraakt en kunnen we de bank niet
gebruiken. Bent u handig en wilt u zich inzetten de bank te repareren? Dat zou super
zijn! U kunt het met een leerkracht van de onderbouw of met Marieke kortsluiten.
VERKEER OP DE PONTONNIER

De verkeerscommissie bestaat op dit moment uit Saskia Lambeek (moeder van Sam) en juf Germaine.
Zij zoeken versterking. Wilt u zich inzetten voor verkeerseducatie op school? Dit is wat een
verkeerscommissielid kan verwachten aan taken:
• we vergaderen 4-6 keer per schooljaar, met andere verkeersouders. De vergaderingen vinden in
de avond plaats op een van de scholen. Bij de vergadering is altijd ons aanspreekpunt van de politie
en meestal ook iemand van de gemeente.
• we zijn contactpersoon voor VVN.
• we bestellen in overleg met school verkeerspakketten.
• we overleggen met de leerkracht die verkeer in haar takenpakket heeft.
• aan het begin van het schooljaar begeleiden wij de actie Wij gaan weer naar school.
• we overleggen met de bovenbouwleerkracht over de taakverdeling betreft verkeersexamen.
Heeft u vragen, wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden om te kijken of het iets voor u is? Dan
kunt u contact opnemen met Saskia via: ov.pontonnier@stichtingpenta.nl. Of u kijkt naar dit filmpje:
https://us14.campaign-archive.com/?u=c51e1873310bac9b9259828a8&id=a778ed2a0c&e=51a208c580
ADMINISTRATIEVE OPMERKINGEN

Bedankt voor het nakijken en inleveren van de stamkaarten! We hebben heel veel aanpassingen van
leerlinggegevens gekregen. U kunt altijd tussendoor een verandering van bijvoorbeeld
telefoonnummer, mailadres of allergie doorgeven aan Marieke.
We vroegen u ook het toestemmingsformulier in verband met uw privacyvoorkeuren
in BasisOnline in te vullen. Als u dat nog niet heeft gedaan, kunt u dat dan alsnog
regelen? Als u inlogt en naar uw Account menu gaat, kunt u daar onder het kopje Mijn
privacy uw voorkeuren zien en aanpassen. Onderaan ziet u het Formulier toestemming
AVG. Wilt u dat invullen als u dat nog niet heeft gedaan? Bedankt! Meer info:
https://support.basisonline.nl/help-onderwerp/444/Hoe-wijzig-ik-mijn-toestemming-voor-de-verwerking-vanpersoonsgegeven
WIST U DAT…

•
•
•
•
•
•

groep 4-5 en 7-8 in maart een gastles krijgen vanwege de Week van het Geld?
groep 5-6 eind maart een workshop zandtekenen krijgt?
veel sportverenigingen gratis proeflessen bieden, zoals voetbalclub HSV
Sport 1889? HSV Sport heeft bij ons gratis clinics gegeven voor alle groepen
tijdens gym. https://www.hsvsport.nl/
vandaag ons nieuwe schoolbrede thema ‘Techniek’ start?
zondag 1 maart Nationale Complimentendag is?
u elke maand bij het inloopspreekuur van 1.Hoorn op school bij Samantha
Douma terecht kunt met uw vragen over opvoeden/opgroeien,
wonen/samenleven, zorg/hulpmiddelen en geldzaken? Het is op
donderdagen van 8.30-9.30 uur en nog op 26-3, 23-4, 28-5 en 25-6.
https://www.hoorn.nl/welkom-1punthoorn
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