22 oktober 2020

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

Donderdag 22 oktober
Vrijdag 23 oktober
Maandag 26 oktober
Donderdag 29 oktober
Week van 2 november
Donderdag 5 november

20.00u jaarvergadering OV/MR
Rapporten gaan mee
Intekenlijst 10-minutengesprekken gaan open
19.30-21.00u MR vergadering op Pontonnier
10-minutengesprekken
Studiedag: alle kinderen vrij

VANAVOND JAARVERGADERING OV/MR

De jaarvergadering van de oudervereniging en
Medezeggenschapsraad is vanavond, 22 oktober om 20.00 uur.
Bent u benieuwd naar het reilen en zeilen binnen beide clubs,
kijkt u dan vooral even mee. Ook de financiën van de OV komen
aan bod. Het is een online bijeenkomst en de link om deel te
kunnen nemen is:
https://meet.google.com/gaa-gggz-xxc
Tot vanavond!
LOOPROUTES SCHOOLPLEINEN

Wij zijn tevreden over hoe het nu bij de hekken en op de schoolpleinen gaat wat betreft de
looproutes. Het is minder vol bij het kleuterhek omdat nu beide ingangen weer open zijn. U hoeft
niet meer over het gras. We horen positieve geluiden van u.
Daarom hebben we besloten het zo te houden. Blijft u er wel op letten om afstand te houden tot de
leerkrachten en andere volwassenen.
ALGEMEEN NIEUWS
RAPPORTEN

Morgen, vrijdag 23 oktober, krijgen de kinderen hun rapport mee. Dit is een kortere versie dan u
gewend bent. De kinderen die pas net in groep 1 gestart zijn, krijgen nog geen rapport. De 10minutengesprekken zijn begin november en digitaal. Maandag krijgt u via Fiep een berichtje over hoe
laat de intekenlijst open gaat (verwachting is einde van de middag).
TOESTEMMING GEBRUIK BEELDMATERIAAL

We willen ook graag van u weten in hoeverre u toestemming geeft voor het
gebruik van foto’s en video waarop uw kind te zien is. Wij willen wel eens foto’s
gebruiken, bijvoorbeeld op onze website, in de Ponto of via een bericht in Fiep.
We sturen u een digitaal formulier waar u kunt aangeven waar u toestemming
voor geeft. U kunt uw voorkeuren altijd wijzigen, dit kunt u via Marieke
(administratie) doen. U kunt tot en met vrijdag 30 oktober het online formulier
invullen via: https://ap.lc/d0va6
Bedankt!
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CONTROLE GEGEVENS LEERLINGEN (STAMKAART)

Om onze administratie op orde te houden, vragen we u veranderingen van uw gegevens altijd door
te geven. Zodat we bijvoorbeeld uw juiste telefoonnummer hebben, mocht er iets met uw kind zijn.
Adreswijzigingen, allergieën, noodnummers, nieuw werknummer, een scheiding… we hebben graag
de juiste informatie.
We merken dat niet alle aanpassingen aan ons worden
doorgegeven. Om het u wat makkelijker te maken, heeft uw kind
vandaag of morgen een papier mee met daarop wat wij in onze
administratie hebben staan. Wilt u dit controleren? Mocht er iets
niet goed vermeld staan, schrijft u het dan op het papier. U laat uw
kind het formulier inleveren bij de leerkracht of bij Marieke. Wij
passen het dan aan. Bedankt!
WIST U DAT…

•
•
•
•
•
•
•

u de schoolfoto’s nog kunt bestellen? Zie de flyer die voor de herfstvakantie uitgedeeld is.
u uw kind(eren) nog kunt opgeven voor de naschoolse activiteiten van de Brede School? U
heeft hier begin van deze week een Fiep-bericht over gekregen.
de kinderen in groep 6-7 en 7-8 op negen vrijdagen genieten van muziekles door
muziekstagiaire Madelief?
VVN de fietsverlichting extra onder de aandacht brengt nu het langer donker is? Controleert
u de fiets van uw kind(eren) én die van uzelf?
er kilo’s kastanjes, prachtige blaadjes en takken in school zijn te vinden?
de bovenbouw morgen en komende week meedoet aan de activiteiten rond de Schooldag
van de Duurzaamheid?
groep 3-4 bezig is met het thema Tradities? Zij hebben onder andere besproken wat er nou
typisch Nederlands is en Hollandse landschappen met wasco en ecoline gemaakt.
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