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

Donderdag 26 maart
Zaterdag 4 april

08.30 - 09.30: inloopspreekuur 1.Hoorn
Unicefloop

NIEUWE APP VAN BASISONLINE

In het weekend van 14 maart lanceert BasisOnline de nieuwe Ouderportaal app met naast een volledig
vernieuwde vormgeving en vele optimalisaties ook nieuwe handige functionaliteiten. Dat betekent
concreet dat ouders en leerkrachten vanaf vrijdagmiddag 16:00 de oude versie van de app niet meer
kunnen gebruiken zonder dat de Ouderportaal app eerst van een update wordt voorzien.
Het ouderportaal webportal en Plaza (Ouderportaal beheer) zijn in het weekend wel bereikbaar
(webportal ouders: ouders.basisonline.nl en Plaza scholen: plaza.ouderportaal.nl ). De inloggegevens
hiervoor zijn gelijk aan die van de app.
De nieuwe Ouderportaal App ondersteunt toestellen vanaf iOS 9+ en Android
4.4+ (vergelijkbaar met de huidige versie van de app). Zoals u kunt zien, werkt de
nieuwe app op behoorlijk oude versies van beide mobiele besturingssystemen.
Mochten u een (nog) oudere versie hebben, dan is alleen al uit veiligheidsoverwegingen het advies om uw besturingssysteem te updaten naar een
nieuwere versie.
De nieuwe versie van de app verandert vanzelfsprekend helemaal niets aan
inlog- of accountgegevens van gebruikers. En in principe zouden gebruikers dus
niet opnieuw hoeven in te loggen. Mocht na het controleren van de juiste gebruikersnaam en het
eventueel resetten van het wachtwoord door ouders er toch niet ingelogd kunnen worden, geef dit
dan door aan de administratie van school.
EPIDEMIE

Het Corona-virus rukt op en is moeilijk te stoppen
omdat het een nieuw, jong virus betreft waartegen
mensen nog geen weerstand hebben kunnen
opbouwen. Ook is er geen vaccin tegen
beschikbaar. We kunnen ons dus alleen maar
beschermen door extra hygiëne te betrachten en
afstand te nemen in menselijk contact. In
omringende landen zijn al vergaande maatregelen
genomen: scholen dicht, gebiedsafsluitingen, etc.
Het is onduidelijk òf – en wanneer – dit ook in
Nederland zal plaatsvinden. Dat er zwaardere maatregelen gaan komen, lijkt een kwestie van tijd.
Wat school betreft: als uw kind zwaar verkouden of grieperig is, houd het dan uit voorzorg thuis. We
proberen zo goed mogelijk elke vorm van besmettingsgevaar te weren. Neem geen risico met een ziek
kind, we moeten ook denken aan de anderen die erdoor besmet kunnen raken.
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ALGEMEEN NIEUWS
EEN BABY!

Op de verjaardag van juf Marieke – 28 februari – is Otis James geboren, de zoon van
juf Louise en haar man. Moeder en kind maken het goed. We hebben mede namens
u onze hartelijke felicitaties overgebracht aan het gezin!
BOEKEN GEZOCHT

#durftevragen! Voor de prentenboekenbak van de onderbouw zijn we op zoek naar een aantal
specifieke titels van klassiekers. Heeft u dit boek thuis over en mogen wij het dan hebben?
De krekel die niet tsjirpen kon
Eric Carle
De spin die het te druk had
Eric Carle
Het haneboek
Eric Carle
Kom mee naar het water
Ali Mitgutsch
De mooiste vis van de zee helpt een ander
Marcus Pfister en Nannie Kuiper
Elmer
David McKee
Elmer en de vlinder
David McKee
Ga je mee?
Charlotte Dematons
Frederick
Leo Lionni
De wiebelbillenboogie
Guido van Genechten
Als je maar vriendjes hebt
Friedrich Karl Waechter
Sneeuwbeer
Catherine Allison
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 17 maart:
watermeloen
woensdag 18 maart:
grapefruit
donderdag 19 maart:
sinaasappel
Elke vrijdag is het Vrijdag-Fruitdag!
CULTURELE ACTIVITEITEN

Vanuit de Blauwe Schuit wordt het Cultuurmenu aangeboden. Scholen kunnen zich inschrijven voor
verschillende culturele activiteiten. Voor De Pontonnier ziet het er als volgt uit:
Groep 1-2 heeft op dinsdag 24 maart een Theaterworkshop over een dierentuin, op school.
Groep 2-3 bekijkt maandag 20 april voorstelling De nieuwe kleren van de keizer, bij de Zonnewijzer.
Groepen 4-5 en 5-6 krijgen donderdag 26 maart een workshop Zandtekenen, op school.
Groep 7-8 bekijkt maandag 23 maart voorstelling Apollo 11, in de Parkschouwburg.
WIST U DAT…

•
•
•
•
•
•
•
•

we nog steeds veel aanvragen voor rondleidingen krijgen?
we volgend schooljaar met minimaal tien leerlingen groeien?
de buurtkat ook graag bij ons op school zou zitten?
→
de kinderen in groep 4-5 prachtige raketten hebben geknutseld?
we de hele dag onze handen lopen te wassen?
groep 5-6 woensdag lekker in de aarde heeft zitten wroeten om in kleine
kasjes zaadjes te planten?
Mak Blokweer een namenwedstrijd voor nieuwe lammetjes houdt?
https://mak-blokweer.nl/news/namenwedstrijd/
groep 2-3 lekker uitpakt met het thema Uitvindingen, met proefjes, een echte
microscoop, een fiets natekenen, robot schrijfdans en raketten knutselen?
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