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

Donderdag 29 oktober
Week van 2 november
Donderdag 5 november

19.30-21.00u MR-vergadering (online)
10-minutengesprekken
Studiedag: alle kinderen vrij

BERICHT VAN DE OUDERVERENIGING

Afgelopen donderdag 22 oktober heeft via Google Meet de jaarvergadering plaatsgevonden. Jammer
genoeg waren er naast de leden van de oudervereniging en onze locatieleider Monique maar twee
ouders aanwezig. Tijdens deze vergadering is Samantha (moeder van Vigo en Dani) benoemd tot de
nieuwe voorzitter.
Even voorstellen.. Ik ben Samantha, woon samen met Pascal en samen hebben wij drie kinderen,
Vigo (7 jaar en in groep 4), Dani (bijna 4 jaar en groep 1) en Bodi (bijna 1 jaar). Ik ben werkzaam in de
juridische sector en heb er zin in om samen met de andere leden leuke activiteiten voor de kinderen
te organiseren!
De andere leden zijn Saskia (penningmeester en moeder van Sam) Natasja (secretaris en moeder van
Jona), Gina (moeder van Eden en Jaidy), Nadine (moeder van Shoralie) en Elena (moeder van Jasmijn
en Jamie).
Tijdens de vergadering is toegelicht dat door corona de schoolreis niet is doorgegaan, daarom wordt
er €20,- in mindering gebracht op de nieuwe schoolbijdrage, van de ouders/verzorgers die vorig jaar
de schoolbijdrage hebben betaald! Niet betaald is ook geen korting! Alle ouders/verzorgers krijgen
wel de mogelijkheid vrijwillig dit jaar de factuur van €20,- ook te betalen voor een mogelijkheid
opbouw extra buffer en activiteiten. Als er vorig jaar niet betaald is, volgt hier nog een herinnering
voor.
Onze vereniging kan ook zeker hulp gebruiken, ondanks de
coronamaatregelen proberen wij achter de schermen wel activiteiten
voor de kinderen te regelen, dus meld je aan en help ons mee!
Wij zijn bereikbaar via ov.pontonnier@stichtingpenta.nl of spreek ons
aan op het schoolplein!

10-MINUTENGESPREKKEN

In de week van 2 november vinden de 10-minutengsprekken digitaal
plaats. Als u nog niet heeft ingetekend voor een tijdslot kan dat nog
tot en met vanavond! U ontvangt van de leerkracht op de dag van
het gesprek, in de middag, een Google Meet-link naar het gesprek. U
kunt vanaf elke plek deelnemen aan het gesprek, dus ook vanaf uw
werk bijvoorbeeld. Uw partner kan op een andere plek zijn dan u en
toch ook inloggen bij het gesprek. Houd er wel rekening mee dat de
kinderen in groep 5 t/m 8 aanwezig zijn bij het gesprek. Hieronder
ziet u een stappenplan hoe u kunt deelnemen aan de Google Meet.
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STAPPENPLAN GOOGLE MEET VOOR OUDERS/VERZORGERS (EN KINDEREN)

Stap 1: Zorg voor een laptop, Chromebook, tablet of PC met microfoon en camera. Via de
smartphone kan ook, dan moet er eerst een Google Meet-app worden gedownload via de App Store
of Play Store.
Stap 2: Klik op de link die via de mail is verstuurd. U wordt nu naar de vergadering geleid.
Voorbeeld van een link: https://meet.google.com/dpn-agve-yyr
Stap 3: U ziet nu een scherm met de groene knop deelnameverzoek (‘Nu deelnemen’). Klik hierop.
De leerkracht zal u toestemming geven om aan de vergadering deel te nemen.

Stap 4: Zorg ervoor dat camera en microfoon aan staan. Meestal verschijnt er meteen links bovenin
een melding met de vraag of u Google Meet toegang geeft tot uw camera en microfoon. Ja, toestaan.
Als u met de muis over het scherm gaat, verschijnt er onderin een grijze balk. Daar kunt u tijdens het
gesprek uw microfoon aan doen. Ook kunt u via de grijze balk het gesprek weer verlaten.
Tip: Zorg dat u in een stille omgeving zit. U kunt zelf een koptelefoontje gebruiken, zodat u de
leerkracht goed kunt horen.
Algemene informatie: https://www.seniorweb.nl/artikel/hoe-werkt-videobellen-met-google-meet
ALGEMEEN NIEUWS
VOORKEUREN GEBRUIK BEELDMATERIAAL KIND

U kunt tot en met morgen, vrijdag 30 oktober, nog uw voorkeuren aangeven voor het
gebruik van beeldmateriaal waar uw kind op staat. Dit kan via het formulier: https://ap.lc/d0va6
CONTROLE GEGEVENS LEERLINGEN (STAMKAART)

Ook ontvangen wij graag uiterlijk vrijdag 30 oktober de papieren leerlingstamkaart van uw kind(eren)
terug als u er iets op heeft aangepast. Dan is onze administratie weer kloppend. Bedankt!
LUIZENCONTROLE

Helaas zijn er nu geen luizencontroles op school. Dit werd altijd door een aantal ouders/verzorgers
gedaan, maar door de huidige corona-maatregelen, gaat dit voorlopig niet door. Wilt u thuis
uw kinderen regelmatig checken? De leus bij luis is: “Luis in je haar? Kammen maar!”. U heeft
hier en speciale luizenkam voor nodig, die is te koop bij de drogist. Meer informatie over het
controleren en behandelen van luizen vindt u hier:
https://www.rivm.nl/hoofdluis/controleren-en-behandelen
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SINT MAARTEN

De avonden worden weer langer en het lichtjesfeest van 11
november is in aantocht. Wij hebben de traditie op onze school om
hier aandacht aan besteden. Zo ook dit jaar, alleen dit jaar zullen we
dit feest iets meer aandacht geven. Zoals altijd maken de kinderen
in hun eigen groep een lampion. Ook zullen we de kinderen dit jaar
de gelegenheid geven het feest met elkaar te vieren, in de school.
We delen het verhaal en de lichtjes met elkaar. Of u uw kinderen
ook langs de deuren laat gaan, laten we aan u over.
WIST U DAT…





De Pontonnier een eigen Instagram-account heeft? Volg ons:
pontonnierhoorn
de Brede school-activiteit Kleuterdans vier vrijdagmiddagen
plaatsvindt in onze school?
groepen 6-7 en 7-8 een meterslange herfsttafel in school hebben
gemaakt?
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