27 augustus 2020

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

Ma. 7 t/m vr. 11 september
Maandag 14 september
Maandag 14 september
Dinsdag 15 september

CITO-week
Schoolfotograaf: portret en groepsfoto
19.30-21.00u: MR-vergadering op Jozefschool
20.00-21.30u: OV-vergadering

ALGEMEEN NIEUWS
EVEN VOORSTELLEN…
BEA DE JONG

Mijn naam is Bea de Jong en momenteel val ik in voor juf Ineke van groep
1/2. Juf Ineke is mijn eerste stagebegeleidster geweest toen ik als 17jarige aan de opleiding voor kleuterleidster begon, heeft zij mij de eerste
beginselen van het vak geleerd, hoe leuk is het om nu in dezelfde klas weer
te werken! Juf Marieke heeft als kleuter bij mij in de klas gezeten.
Ik woon met mijn man André in de Kersenboogerd en onze twee jongens
Guido en Victor zijn al een tijdje het huis uit.
Ik ken de Risdam redelijk want ik heb jaren op de Paardenbloem gewoond
en zelfs een blauwe maandag squash gespeeld in de Opgang!
Ik ben een invalster maar ik ben gemaakt met een stukje Pontonnier!
Met vriendelijke groet, Bea de Jong.

ROWAN DE DROOG

Ik heb het geluk dat ik mij aan u mag voorstellen. Waarom geluk?
Omdat ik onderdeel mag uitmaken van de Pontonnier! Ik ben de nieuwe
gymdocent op deze school. Mijn naam is Rowan de Droog en ik ben 26
jaren jong (of oud). Zoals u wellicht verwacht, heb ik een passie voor
sporten en bewegen. Fan van eigenlijk alle soorten sport maar ook zeker
gefascineerd door hoe we bewegen en waarom we bewegen. Voor ik
hier een betoog uitschrijf, hoop ik u nieuwsgierig te hebben gemaakt
over wie ik ben. Mocht dit zijn gelukt schroom dan niet om een keer
langs te komen met vragen of een gesprek! Het lijkt mij namelijk ook
leuk om u te leren kennen.
Groeten,
Meester Rowan.
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INFORMATIEAVOND

Zoals in de vorige Ponto gemeld, kunnen we nog geen groepen ouders/verzorgers
op school ontvangen. Daarom hebben we ervoor gekozen om u van informatie te
voorzien via een brief en een filmpje. In de brief wordt de werkwijze in de groepen
uitgelegd. In het filmpje kunt de klas bekijken en op die manier ontdekken welke
plaats uw kind in de groep heeft.
We denken dat we op die manier een aardige indruk kunnen geven van onze dagelijkse manier van
werken. U kunt de brief en het filmpje verwachten op 3 september.
KALENDER EN TWEE WEKEN MEIVAKANTIE

Dit schooljaar hebben we twee weken meivakantie, van 26 april tot en met 7 mei 2021. Dit stond overal
goed genoteerd, behalve in het schema op de tweede bladzijde van de papieren jaarkalender die u
vorige week heeft ontvangen. In het maandoverzicht van die kalender staat het wel goed. U vindt de
vakanties ook terug in de kalender in ons ouderportaal Fiep.
We hebben vanwege de coronamaatregelen nog niet alle activiteiten die we normaal gesproken
hebben, kunnen inplannen. Sommige agendapunten die we hebben gepland, kunnen misschien toch
niet doorgaan. En van sommige organisaties is nog niet duidelijk wat zij gaan doen. Onze kalender is
een leidraad, houdt u vooral Fiep en de Ponto in de gaten voor de actuele mogelijkheden, bijvoorbeeld
wat betreft de weeksluitingen.
REGENACHTIG WEER

Nu we richting het najaar gaan, is er ook weer een reële
kans op regen ’s morgens. Normaal gesproken staan de
leerkrachten om 8.20 uur buiten en gaan ze om 8.30
uur met hun groep naar binnen. Bij slecht weer zullen
de leerkrachten niet op het plein staan, maar de
leerlingen opvangen in de klaslokalen. De kinderen
kunnen dus bij slecht weer direct naar binnen en naar
hun lokaal gaan. Mocht u een vraag of een mededeling
hebben voor de leerkracht, dan kan dat via een briefje, de telefoon of via mail.
’s Middags begeleiden de leerkrachten de kinderen wel gewoon naar buiten zoals u gewend bent.
SCHOOLBEL

We zullen om 3 minuten voor half 9 een bel laten klinken op het schoolplein, zodat de kinderen
weten dat het tijd is om naar binnen te gaan. Zij verzamelen zich dan bij hun leerkracht. We streven
ernaar om de lessen op tijd te laten beginnen.
MAD SCIENCE AANMELDEN

We hebben erg gelachen om de show van Mad Science
afgelopen maandag! En we hebben óók nog wat
geleerd! Vanaf vrijdag 4 september starten de zes
naschoolse lessen. De les is van 14.30-15.30 uur. Als er
minder dan 15 aanmeldingen zijn, combineren we een
groep met kinderen van de Tweemaster. Het kan dan
zijn dat de naschoolse lessen bij de Tweemaster zijn.
De data van de lessen zijn 4, 11, 18 en 25 september,
2 en 9 oktober. U kunt zich vandaag nog aanmelden
via nederland.madscience.org.
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DE SCHOLEN ZIJN WEER BEGONNEN!

Kinderen van verschillende scholen in onze buurt deden mee aan de actie van Veilig Verkeer Nederland
‘Wij gaan weer naar school’. Wij brengen de informatie ook graag onder uw aandacht:
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