14 augustus 2020

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

Maandag 17 augustus
Deze week

Eerste schooldag schooljaar 2020-2021
Rapporten inleveren bij leerkracht

Beste ouders/verzorgers,
We staan aan het begin van een nieuw schooljaar. Het team heeft de afgelopen week hard gewerkt
om de lessen voor te breiden en het gebouw en de klassen op orde te brengen. We zijn er klaar voor
en hebben erg veel zin om de kinderen en u weer te mogen begroeten.
Zoals u weet, is Meester Hans nog maar weinig in de school aanwezig en zal het zijn taak zijn om te
dienen als vraagbaak voor mij als startend locatieleider. Ik heb erg veel zin in mijn nieuwe taak. In
februari 2020 ben ik van kleuterjuf doorgegroeid naar vervangend locatieleider op het Kompas. Een
taak die ik erg leuk bleek te vinden, ondanks de bijzondere tijd die we hadden met de hele situatie
rondom Corona. Ik zal u kort iets over mezelf vertellen:
Ik ben getrouwd met Arnaud en ik heb drie dochters. Anouk is 15 en gaat naar het examenjaar op
Dampte. Maud is 12 en gaat naar de 2e van Dampte. Sofie is 9 en gaat naar groep 6 van Het
Koningsspil in Oosthuizen, waar we ook wonen.
Ik heb vorig jaar oktober mijn master educational needs diploma in ontvangst mogen nemen en mag
mezelf nu jonge kind specialist noemen.
Toen ik in 1999 mijn diploma van de Pabo haalde, ben ik gestart in groep 5/6 in Middenmeer. Na dat
jaar kwam ik in Hoorn op de Hoeksteen in groep 4. Helaas kon ik daar niet blijven en ging ik naar Het
Kompas waar ik een kleutergroep kreeg. In mijn Kompas jaren (19!) heb ik alle groepen lesgegeven.
Eerst fulltime, na de geboorte van mijn dochter parttime.
De vacature voor locatieleider sprak mij aan en ik kijk uit naar de samenwerking met het team, met u
en met de kinderen. Mijn werkdagen zijn dinsdag, donderdag en vrijdag. Ik ga in september starten
met de opleiding tot schoolleider. Mocht u vragen hebben, dan kunt u mij via de mail altijd bereiken,
persoonlijk contact (binnen de richtlijnen van RIVM) stel ik op prijs.
Uiteraard gelden de richtlijnen omtrent Covid-19 nog steeds en zullen we er als school alles aan doen
om ons aan de richtlijnen te houden. In de bijlage is dan ook een brief opgenomen om alle geldende
afspraken weer onder uw aandacht te brengen.
Ik wens u namens het team een fijn schooljaar.
Monique
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PERSONEEL

Het is gelukt om voor elke groep een goede leerkracht te vinden. Zoals u wel weet is het in deze tijd
moeilijk om personeel te vinden en te verbinden aan de stichting en de school. We zijn blij met de
mensen die ons team komen versterken. In het schema kunt u zien wie wanneer werkzaam is.
GROEP
1-2
3-4
4-5
6-7
7-8

MAANDAG
Martine
Miranda
Joke
José
Jill
Hajo

Werkdagen overige teamleden:
Monique Abbekerk – locatieleider:
Marieke Norbruis – administratie:
Rowan de Droog – gymleerkracht:
Patrick van Dregt – hulpconciërge:
Hans Lonnee – directeur:

DINSDAG
Martine
Miranda
Joke
José
Chris
Hajo

WOENSDAG
Bea
Miranda
Christian
José
Chris
Hajo

DONDERDAG
Bea
Miranda
Louise
Linda
Jill
Hajo

VRIJDAG
Bea
Miranda
Louise
Linda
Jill
Hajo

dinsdag, donderdag, vrijdag
maandag tot 14.30u en di/wo/do tot 12.30u.
dinsdag en donderdag
dinsdag- en donderdagochtend
flexibel aanwezig
ALGEMEEN NIEUWS

KORT MAAR KRACHTIG

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De gymlessen voor groep 3 t/m 8 op dinsdag en donderdag zijn weer gewoon in de gymzaal
van de Huesmolen.
Groep 7-8 start op de gymdagen altijd meteen bij de Huesmolen, zij komen niet eerst naar
school.
Ons ouderportaal heet Fiep. Wilt u in uw account uw eigen naam invullen en niet die van uw
kind? Dan weten wij met wie we communiceren als we een berichtje sturen via Fiep.
Zet u de naam van uw kind(eren) op broodtrommels, bekers, tassen…?
Is de gymoutfit van uw kind nog compleet en past alles nog?
Elke nieuwe leerling krijgt een luizenzak van school. Als u op een later moment de
luizenzak kwijt bent of wilt vervangen, kunt u voor €5,- een nieuwe aanschaffen via Marieke
(administratie).
Naast de kopieermachine staat een koelkast voor de leerlingen. Als het nodig is, kunnen zij
hier hun lunchspullen in doen.
De schoolgids heeft u voor de zomervakantie digitaal ontvangen. U vindt de gids ook op onze
website. Als u graag een papieren versie wilt, kunt u deze bij Marieke aanvragen.
Helaas kunnen wij door de corona-maatregelen geen jaaropening mét publiek organiseren,
deze komt te vervallen. Zo gauw het mogelijk is, vieren we graag weer een feestje met u erbij!
In de schoolgids staat dat er op donderdag 10 juni 2021 een ouderavond is. Wij kregen pas laat
door dat de Avondvierdaagse in die week is, dus de ouderavond is verzet, en wel naar
donderdag 20 mei 2021.
In deze eerste schoolweek ontvangt u een papieren kalender
en kunt u alle agendapunten ook in Fiep terugvinden.
De Ponto zal voortaan op donderdag verschijnen.
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MAATREGELEN CORONA

Fijn dat alle kinderen weer naar school kunnen! De maatregelen zoals die vóór de zomervakantie
golden, blijven nog steeds van kracht. Dat betekent dat u uw kind(eren) via het hek bij het
kleuterplein brengt. Op het schoolplein is het eenrichtingsverkeer, zie het plaatje hieronder. Eenmaal
door het hek, loopt u het hele rondje af, u kunt dan niet terug. U kunt eventueel wel uw kind bij het
hek afzetten, zodat hij/zij zelf naar de leerkracht loopt.
In de bijlage vindt u nogmaals de richtlijnen.
De rode cijfers geven aan waar elke groep verzamelt. Op het plein is een gele streep, daar blijft u
achter. Er mogen nog geen ouders/verzorgers in school.

Op deze plattegrond ziet u meteen welke groep in welk lokaal zit.
HET TEAM VAN DE PONTONNIER WENST U EN UW KIND(EREN) EEN FIJN SCHOOLJAAR!
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BERICHT VAN DE ANWB

Weer naar school!
Wat worden de kinderen groot! Zeker na zo’n zomervakantie lijkt iedereen weer 10
cm gegroeid! Is dit het schooljaar dat u ze weer een stukje gaat loslaten, het jaar dat
ze zelf op de fiets naar school mogen gaan? Of is uw kind daar nog niet aan toe en
gaat u dit schooljaar juist extra aandacht besteden aan het leren fietsen?
Om goed te leren fietsen moet er vooral veel geoefend worden, liefst elke dag weer.
Zo krijgen kinderen controle over hun fiets en leren ze beetje bij beetje hoe het
werkt in het verkeer.
Uiteraard is de hulp van ouders hierbij onmisbaar. De route van huis naar school is een prima oefening.
U weet vast al uit ervaring dat kinderen impulsief en speels zijn. Dit is in het verkeer niet anders.
Ook als ze wat ouder zijn, kunnen ze nog niet alle verkeerssituaties overzien en zijn ze met hun hoofd
vaak bij hele andere dingen dan bij gevaarlijke kruispunten bijvoorbeeld.
Behalve heel veel oefenen met fietsen en goede theoretische onderbouwing van de regels in het
verkeer is het belangrijk dat u, als medeweggebruiker, rekening houdt met onze jonge, kwetsbare,
verkeersdeelnemers.
Vanuit haar doelen, missie en visie onderneemt de ANWB in de wereld
van mobiliteit, vakantie en vrije tijd een breed scala aan activiteiten in de
sfeer van beïnvloeding, informatie en advies. In dat kader volgen hier een
aantal tips voor u, ouders en medeweggebruikers, om de veiligheid van
onze kinderen te vergroten.
•
•
•

Op pad met een veilige fiets verkleint de kans op ongevallen. Kijk de fiets regelmatig na.
Laat uw kind een fietshelm dragen. Deze kan letsel voorkomen of beperken bij fietsongevallen.
Zorg ervoor dat u op tijd vertrekt naar de plaats van bestemming. Haast in het verkeer is een
bron van gevaar.
•
Houd u aan de verkeersregels, geef het goede voorbeeld.
•
Laat u niet afleiden, wees alert.
•
Houd rekening met de speelsheid en impulsiviteit van kinderen.
•
Kies als automobilist, als het even kan, niet voor de drukke wegen langs scholen als u er niet
per se hoeft te zijn en ga met een ruime bocht om fietsers heen.
De ANWB wenst u en uw kinderen heel veel veilige kilometers en veel fietsplezier dit schooljaar!
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