6 maart 2020

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

Vrijdag 13 maart
Donderdag 26 maart

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

AANMELDINGEN 4-JARIGEN

Wordt uw kind 4 jaar tussen nu en augustus 2021? En overweegt u uw kind aan te melden bij De
Pontonnier? Dan is het nu tijd om dat te gaan melden bij de directie. We zijn namelijk bezig de formatie
voor het schooljaar 2020-2021 in kaart te brengen. Die bepaalt met hoeveel klassen (groepen) we gaan
werken in het komende schooljaar. Omdat de bekostiging daarvan
afhankelijk is van het aantal aangemelde leerlingen, willen we graag zo
goed mogelijk weten hoeveel kinderen er (in de loop van) volgend
schooljaar naar De Pontonnier komen.
Of kent u iemand in de buurt die een aanmelding overweegt? Van een kind
dat 4 jaar wordt, maar ook van een kind dat ouder is en een overstap wil
maken naar één van onze groepen? Geeft u die persoon dan even een
seintje dat aanmelden nu van belang is. Dank voor uw medewerking!
INLOOPMOMENTEN

Omdat ouders nu vanwege de directe start van de lessen niet meer de lokalen in kunnen, ontstaat de
behoefte aan enkele inloopmomenten. U kunt dan wat uitgebreider kijken in de klas van uw kind.
Komende woensdag overlegt het team wanneer die momenten komen.
EEN ZIEKE LEERKRACHT EN GEEN VERVANGING

Het is de grote frustratie bij ouders en schoolpersoneel momenteel: bij ziekte van een leerkracht is het
niet of nauwelijks mogelijk om nog een invaller te vinden. Een enkele keer hebben we geluk, maar (te)
vaak moeten we besluiten een klas thuis te laten. Het tekort aan vervangers neemt nog steeds toe en
ondertussen speelt de griep ons parten. Het verzoek aan u is dus om steeds rekening te houden met
een onverwacht bericht als de vervanging van een zieke leerkracht niet tot invulling leidt…
ALGEMEEN NIEUWS
BERICHT VAN HET LEERLINGPARLEMENT

In de school heeft u misschien de briefjes zien hangen met een oproep
namens het leerlingparlement. Jay en Indah zochten namelijk
vrijwilligers om de lijnen van een voetbalveld op het schoolplein te
schilderen. Deze week zouden wij het bericht in de Ponto plaatsen, maar
er heeft zich al een vrijwilliger gemeld! Bedankt Ester, de moeder van
Yannick! Op de eerste droge vrijdag zullen de strepen worden gezet!
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KENNISMAKINGSGESPREKKEN GROEP 4-5

De nieuwe leerkrachten van groep 4-5 hebben de afgelopen weken een goede start gemaakt. We
gunnen hen graag even de tijd om te wennen en hun draai te vinden. Binnenkort plannen we de
kennismakingsgesprekken in en krijgen de betreffende ouders/verzorgers een uitnodiging om zich in
te tekenen via Basisonline.
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 10 maart:
sinaasappel
woensdag 11 maart:
komkommer
donderdag 12 maart:
peer
Elke vrijdag is het Vrijdag-Fruitdag!
HERHAALDE OPROEP: 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
WIST U DAT…













het onderwerp van Nieuwsbegrip in groep 5-6 deze week 'Vogels kijken via de webcam' was? Via
beleefdelente.nl heeft de groep (heel enthousiast!) live gekeken naar verschillende vogels.
het alter ego van juf Ineke van groep 1-2 Professor Pats Boem is?
alle groepen ontspanningslessen krijgen van Amy en bijvoorbeeld de ballonademhaling leren?
groep 5-6 heel hard oefent om de tafel van 1 tot en met 10 uit het hoofd te kennen? Als dit lukt,
oefenen kinderen ook de tafel van 11 en 12. Thuis oefenen mag zeker!
de kinderen van groep 1-2 erg fan zijn van de lentebloemen in de Torteltuin? Het groen wordt
scherp in de gaten gehouden, bevoeld en besnuffeld.
Paul, de vader van Jamie en Jasmijn, onze eenwieler heeft gemaakt? En dat hij ook de houten
buitenbank van de kleuters wil repareren? Superfijn, dankjewel, Paul!
we gratis moestuinzaadjes van Smaaklessen hebben gekregen die we gaan zaaien?
groep 5-6 oude, kleine apparaten kan gebruiken voor hun onderzoek en uitvindingen? Heeft u
thuis nog een klein, stuk apparaat, dan is groep 5-6 daar heel blij mee!
een van de leerlingen van groep 7-8 de pastinaak door het Schoolfruit hélemaal heeft ontdekt en
alle restjes mee naar huis wilde?
groep 5-6 begrijpend lezen af en toe extra leuk maakt door er samen met de klas een spel van te
maken? Kinderen bedenken dan in groepjes vragen over de Nieuwsbegrip tekst die ze later in
Kahoot zetten. Deze vragen worden dan in een spelvorm beantwoord.
de luizenbrigade deze week geen luizen heeft ontdekt? Dat is heel mooi!
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