10 september 2020

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

Maandag 14 september
Maandag 14 september
Dinsdag 22 september

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

ALGEMEEN NIEUWS
MAANDAG SCHOOLFOTOGRAAF

Aanstaande maandag mogen alle kinderen hun mooiste kleren aan, want dan komt Pieter Prins de
schoolfoto’s maken. Hij maakt in de ochtend de portretfoto’s per groep en rond de lunch de
groepsfoto’s. De voorspelling is dat het mooi weer wordt, dus we kunnen de groepsfoto’s
waarschijnlijk buiten maken. Wat betreft de achtergrond van de portretfoto’s, dat is dit jaar een
witte muur. Misschien handig om te weten in verband met de combinatie van de kleuren van de
kleding.
BESLISBOMEN

Het najaar komt eraan, met de bijbehorende verkoudheidjes. Nu we nog steeds met corona te
maken hebben, zijn we extra voorzichtig. Als leerkrachten ook verkoudheidsklachten krijgen, moeten
zij thuisblijven en zich laten testen. Dit proces kan zo een paar dagen duren. Er zijn niet veel invallers
te vinden, wat betekent dat wij dan een hele groep naar huis moeten sturen. Binnen het team zijn
we aan het bepalen hoe we hiermee omgaan en hoe we wel kunnen doorgaan met het verzorgen
van onderwijs bij afwezigheid van de leerkracht. U hoort hierover snel meer.
Als wij verkoudheidsklachten constateren bij uw kind zullen we u bellen zodat u uw kind kunt
ophalen. We begrijpen heel goed dat alle maatregelen en beperkingen erg vervelend zijn, dat vinden
wij zelf ook! We volgen de landelijke richtlijnen en protocollen en hopen op uw begrip.
Vorige week is er een nieuwe versie van de beslisbomen uitgebracht, deze vindt u als bijlage bij deze
Ponto.
KINDERBOEKENWEEK

30 september begint de Kinderboekenweek met het thema ‘En toen?’. In school besteden we hier
aandacht aan, maar ook de bibliotheek heeft veel interessante activiteiten om het lezen te
bevorderen. In de bijlage leest u hun complete aanbod, met bijvoorbeeld brieven schrijven, een
poppenvoorstelling, verteltheater en workshops.
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