3 september 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

BERICHT VAN JUF YANOUK

Zoals jullie al weten ben ik 11 maart bevallen van Liano. Ik had
verwacht nu weer voor de klas te staan en ik heb daar ook al weer
erg veel zin in (ook al zal ik Liano dan stiekem wel missen). Helaas
ben ik nog niet helemaal goed hersteld na de bevalling, ik ben even
ziek gemeld geweest, waardoor mijn verlof nu op 24 september
voorbij is. Ik verwacht 28 september te starten met opbouwen,
steeds wat meer uurtjes. Deze uren zullen helaas nog niet voor de
klas zijn, omdat het moeilijk te voorspellen is wanneer het goed
gaat en wanneer wat minder. Ik hoop dat ik snel weer op
maandag, dinsdag en woensdag voor de klas sta! Het gaat gelukkig
steeds beter en ik heb ook vertrouwen dat het uiteindelijk weer
goed komt!
VERKOUDEN

Het ziekmelden van kinderen via het ouderportaal Fiep gaat goed! Wilt u uw kind
ook weer beter melden via Fiep?
We merken wel dat er best wat kinderen met verkoudheidsklachten naar school
komen. De regel is dat uw kind dan thuisblijft, ook als hij/zij zich niet ziek voelt. Nu
gebeurt het regelmatig dat we ouders/verzorgers bellen om een kind op te komen
halen. Voor de volledigheid voegen we de ‘beslisbomen’ nogmaals toe, dan kunt u
precies zien wat de acties en regels zijn. Er is een beslisboom voor de jongste
kinderen en eentje voor kinderen vanaf 6 jaar.
BRRRR

Het wordt wat kouder buiten. Wij moeten in school veel ventileren, dus ook door school waait een fris
windje. Het is verstandig uw kind een trui of vest mee te geven. Deze kan dan op school blijven. Uw
kind kan het aantrekken als hij/zij het koud krijgt.
LOPEN OP HET PLEIN (DUS NIET FIETSEN)

Wij bespreken het in de klassen, maar wilt u uw kind ook nog eens vertellen
dat we alleen lopen op het schoolplein? Er wordt voor en na schooltijd toch
vaak gefietst en dat levert storende of gevaarlijke situaties op.
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3 september 2020
AGENDA FIEP INGEVULD

De agenda in Fiep is ingevuld. Veel activiteiten zijn onder voorbehoud vanwege de coronamaatregelen.
We doen ons best u zo goed mogelijk te informeren over de mogelijkheden en eventuele
aanpassingen. We houden u op de hoogte via de Ponto en Fiep.
OP ONS PRIKBORD

De nieuwe Rots & Water-trainingen van Danny (moeder van Lente) gaan van start:
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