26 juni 2020

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

Woensdag 1 juli:
Donderdag 2 juli:
Vrijdag 3 juli:

Afscheid groep 8
Laatste schooldag van 2019-2020
14.15u: bloemen plukken in de Torteltuin (houd afstand!)
Start van de zomervakantie

DE LAATSTE WEEK

Mijn baan als leidinggevende van de St. Jozefschool en De Pontonnier loopt ten einde. Twee jaar
geleden werd ik uitgenodigd om te solliciteren. De onderwijssituatie op met name de St. Jozefschool
moest dringend worden gerenoveerd vanwege een zwakke inspectiebeoordeling. Ook op De
Pontonnier zagen we ‘werk aan de winkel’. Gezamenlijk zijn we opgetrokken om lijnen uit te zetten,
structuren te herstellen en de onderwijskwaliteit te verbeteren. Inmiddels is de basis op orde, zoals de
inspectie dat noemt. Beide scholen scoren voldoende. De missie is daarmee geslaagd maar het proces
is nog niet voltooid. Het verrijken en moderniseren van het Jenaplankarakter van de school is nu het
volgende doel. In het nieuwe schooljaar 2020-2021 zullen de locatieleiders Sonja Slagter en Monique
Abbekerk er de tanden in zetten met de teams.
De klus zit er voor mij op. Het was hard werken maar dankzij
veel medewerking van personeel, ouders en kinderen hebben
we mooie dingen kunnen doen. Ik heb de afgelopen twee jaar
met plezier gewerkt op beide locaties en prachtige
ontwikkelingen zien ontstaan.
Formeel neem ik nog geen afscheid: ik blijf één dag per week
verbonden aan de scholen om de locatieleiders te
ondersteunen. Daarnaast ga ik na mijn a.s. AOW-datum twee
dagen per week onderwijsbeleid maken op het bestuurskantoor van Penta. Zo blijf ik verbonden met het wel en wee
van de scholen en kunnen we elkaar nog eens ontmoeten. Ik
wens u veel gezondheid en geluk toe en dank u voor de vele
prettige contacten!
Hans Lonnee - directeur
LEERLINGLIJSTEN

Met deze PONTO ontvangt u de indeling van de groepen voor in het nieuwe schooljaar. Vanwege de
privacywet noemen we de kinderen alleen bij de voornaam. Komen er gelijke voornamen voor in een
klas, dan plaatsen we de initiaal van de achternaam erbij.
SCHOOLGIDS 2020-2021

De nieuwe schoolgids is bijna klaar. We verwerken nog een aantal adviezen van de
Medezeggenschapsraad en hopen natuurlijk ook een naam te kunnen plaatsen bij de nog openstaande
vacature voor groep 3/4. We hopen u de gids nog voor de zomervakantie digitaal toe te sturen.
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AFSCHEID GROEP 8

Het is een bijzonder schooljaar en dat trekt een
wissel op onze mogelijkheden om goed afscheid te
nemen van de vijf kinderen in groep 8. Toch heeft
juf Germaine in samenwerking met Loek en de
leerlingen een leuk programma samengesteld.
Woensdag 1 juli gaan we er van genieten! We
wensen de kinderen (en hun ouders) een fijne tijd
toe in het voortgezet onderwijs en danken hen van
harte voor alle onvergetelijke contacten!
AFSCHEID LEERKRACHTEN

Het is toeval maar wel een feit: komende week
nemen we afscheid van veel leerkrachten: juf Elly
(prépensioen), juf Germaine (andere school), juf
Lizzy (andere school), juf Annemieke (andere
school), meester Tom (gaat elders gymles geven) en juf Bea (gaat elders verder met vervangen). Ook
stagiaire Bowien gaat weg en zet haar studie voort op een andere stageplek. Het was een bijzonder
moeilijk (school)jaar en deze mensen hebben een geweldige bijdrage geleverd om er goed doorheen
te komen. Heel veel dank daarvoor!
Wilt u van een leerkracht afscheid nemen? Dan gebeurt dat buiten met inachtneming van de
anderhalvemeter-regel. Spijtig, maar we moeten ons nog steeds aan de regels houden.
ALGEMEEN NIEUWS
TORTELTUIN

Aanstaande donderdag is de laatste
schooldag en traditiegetrouw kan iedereen
na schooltijd dan weer bloemen en fruit
plukken. Houd wel voldoende afstand tot
andere volwassenen!
Ondertussen zijn er twee à drie moeders die
het onderhoud van de schooltuin voorlopig
op zich nemen, namelijk Suzanne (van
Mara), Nadine (van Shoralie) en Larissa (van
Rosalie en Annemijn). Dat is superfijn, zo
komt de tuin goed de zomer door! Verder
hebben we contact met de gemeente en
Vrijwilligerspunt, maar tips (en hulp) zijn
nog altijd welkom!
WIST U DAT…

•
•
•
•

we deze week twee kauwtjes gered hebben? Ze waren ondervoed en verzwakt, maar gaan het
redden, zei de Dierenambulance.
het afscheid van onze tuinvrijwilligers Peter en Coraline heel mooi was en we in de tuin nu Het
Peter en Coraline-bankje hebben?
de oudervereniging donderdag ijsjes regelt voor alle kinderen? De leerkrachten delen deze uit.
we de kinderen nu extra vaak water laten drinken, vanwege de warmte?
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KINDERDISCO

Een openluchtdisco! Hoe leuk is dat?! Op vrijdag 3 juli kan er in de
Stadsspeeltuin lekker worden gedanst. Het thema is sport en je mag in
je tofste sportoutfit komen. Het is voor kinderen van 4 tot en met 9
jaar. Kom je vrijdag 3 juli ook vieren dat de zomervakantie is
begonnen?
In verband met de veiligheid is er een beperkt aantal kaartjes
beschikbaar. Per kind betaalt u € 1,50 bij de ingang. Het liefst gepast
contant betalen. Reserveer hier uw kaartjes (voor kinderen én
volwassenen).
Inschrijven kan via deze link:
https://netwerkhoorn.nl/activiteit/kinderdisco-speelhoorn-3-juli
MAD SCIENCE KOMT WEER OP DE PONTONNIER MET TE GEKKE NIEUWE LESSEN!

Na een knallende aftrap met een spectaculaire, nieuwe science show op 24-8-2020, kunnen leerlingen
van groep 3 t/m 8 zich inschrijven voor de naschoolse wetenschap- en techniekcursus.
De cursus bestaat uit volledig nieuwe lessen, waardoor deelname ook geschikt is voor kinderen die al
eerder hebben meegedaan. De cursus is op vrijdag om 14:30, vanaf 4-9-2020. De lessen duren een
uur. Het kan zijn dat de locatie de Tweemaster is en we een gezamenlijke groep maken.
De kinderen worden zes weken lang
meegenomen in de wondere wereld van
experimenten, proefjes en demonstraties. Elke
les staat een nieuw thema centraal en wordt de
wetenschap en techniek die daarachter zit
uitgelegd. Uiteraard gaat ook iedereen zelf aan
de slag als een echte wetenschapper!
Na afloop van de show wordt de
cursusinformatie
aan
de
kinderen
meegegeven. Minimaal 15 en maximaal 24
kinderen per cursusgroep. Bij minder
inschrijvingen gaat de cursus niet door.
Inschrijven kan t/m 27-8-2020. Schrijf alvast in
op www.nederland.madscience.org
EN TENSLOTTE…
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