20 augustus 2020

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

Maandag 24 augustus
Maandag 24 augustus
Dinsdag 25 augustus

Actie VVN: ‘Wij gaan weer naar school’
Middag: show Mad Science groep 3 t/m 8 in aula
19.30-21.00u: MR-startvergadering

Beste ouders/verzorgers,
De eerste week zit er alweer op. We hebben in alle groepen heerlijk gewerkt en heel veel blije
gezichten gezien. Ik heb al met een aantal ouders/verzorgers mogen kennismaken. Dat is fijn!
Naar aanleiding van de eerste Ponto met daarin het schema wie wanneer werkt, zijn er wel wat vragen
gekomen. Helaas konden nog niet al onze leerkrachten direct na de zomer starten. Toch hebben we
wel voor elke groep een passende vervangende leerkracht gevonden en daar zijn we blij mee. We
streven naar zoveel mogelijk rust en stabiliteit voor de kinderen en u.
INFORMATIE AVOND 3 SEPTEMBER

Op de kalender staat een informatieavond gepland op 3 september. Vanwege de
situatie rondom Corona en de bijbehorende richtlijnen, kunnen we helaas geen
ouders/verzorgers in de school ontvangen. We zullen u van informatie voorzien
middels een brief en een filmpje. In de volgende Ponto leest u hier meer over.
EVEN VOORSTELLEN…

Onze nieuwe, vaste collega’s Joke en Linda stellen zich aan u voor.
Misschien hebben jullie me al gezien in groep 3-4. Ik ben Joke Gaarthuis en
kom het team van de Pontonnier vanaf dit jaar versterken.
Ik ben getrouwd en samen hebben we drie volwassen kinderen en drie
kleinkinderen.
Ik ben 36 jaar werkzaam in het onderwijs. Ik heb allerlei groepen gehad en
ben ook een periode intern begeleider geweest. Omdat ik het liefste met
kinderen in een groep werk, heb ik mijn taak als intern begeleider vaarwel
gezegd en ben weer lekker voor de klas gaan staan. De laatste 18 jaar heb
ik met veel plezier in Heerhugowaard gewerkt. Maar ik had zin in een
nieuwe uitdaging en wilde heel graag in mijn eigen woonplaats werken.
De Pontonnier is een gezellige, kleine Jenaplanschool met een gedreven
team en dat past goed bij me.
Op maandag en dinsdag ben ik op school in groep 3-4 en vanaf 1 oktober ook de woensdag.
Tot ziens op school.
Groetjes,
Joke Gaarthuis
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Ik ben Linda en woon in de Bangert en Oosterpolder. Ik ben getrouwd met
Matthijs en we hebben twee kinderen. Jasmijn gaat naar groep 2 en Jens
wordt bijna 2 jaar. Ik lees en puzzel graag.
Dit schooljaar start ik met veel plezier op De Pontonnier. De afgelopen jaren
heb ik ingevallen in verschillende groepen en ik ben blij dat ik nu het hele
jaar hier mag zijn! We gaan er een mooi en fijn jaar van maken! Mocht u
vragen hebben, dan hoor ik dat graag en maak ik tijd voor u.
Groetjes Linda
ALGEMEEN NIEUWS
TRAKTEREN

Kinderen mogen weer trakteren en de klassen rond. De traktatie moet een fabrieksverpakking zijn, dan
mogen ze het op school opeten.
MAATREGELEN CORONA

Ook als u uw kind(eren) komt ophalen, geldt eenrichtingsverkeer op ons schoolplein. U gaat, net als in
de ochtend, via het kleuterplein naar binnen. De groepen staan rond 14.15 uur buiten.

SCHOOLFOTOGRAAF

Maandag 14 september is schoolfotograaf Pieter Prins bij ons. Door de
coronamaatregelen is het niet mogelijk om dit jaar foto met broertjes en zusjes te
maken. We houden het dus bij portretfoto’s van elk kind en een groepsfoto. U krijgt
na een paar weken de mogelijkheid om foto’s te bestellen via de site van Pieter.
KORT MAAR KRACHTIG

•
•

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…?
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VEILIG VERKEER

Maandag 24 augustus doet onze school mee met de
Veilig Verkeer Nederland-actie ‘Wij gaan weer naar
school’. Dat betekent dat er een paar kinderen van
groep 7-8 automobilisten zullen wijzen op de start van
de scholen en daarmee extra drukte in het verkeer. De
kinderen gaan met onze verkeersouder Saskia Lambeek
en de wijkagent flyers uitdelen aan de weggebruikers.
Let u zelf ook weer extra op in het verkeer?
FAMILIE FESTIVAL 20 SEPTEMBER

Amy Keijzer, moeder van Isa en Evi, heeft vorig jaar mindfulness-lessen gegeven bij ons op school. Amy
heeft haar eigen praktijk en organiseert een familiefestival:
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