5 november 2020

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

Dinsdag 10 november
Woensdag 11 november
Vrijdag 4 december
Vrijdag 4 december

20.00-21.30u OV-vergadering (online)
Sint Maarten: lichtjesfeest op school
Sinterklaasviering
12.30u: alle kinderen vrij

EEN TEKEN VAN LEVEN

In deze Ponto wil ik u laten weten dat ik nog steeds
herstellende ben. Af en toe ben ik even op school, maar niet
in de klas bij de kinderen. Dat zou voor veel onrust zorgen bij
de kinderen en bovendien zijn de nieuwe kleuters nu gewend
aan hun juffen Martine, Bea en Miranda.
Hoewel ik de kleuters mis, zult u mij dus niet voor de klas aantreffen. Ik blijf voorlopig nog achter de
schermen.
Heel veel groeten van juf Ineke
STUDIEDAG

Vandaag had het team van De Pontonnier een studiedag over leren. Hoe activeer je nu optimaal het
leren van kinderen? We hebben samen een lijst gemaakt en besproken. Een aantal punten op die lijst:
een rijke omgeving, ervaring, de leerkracht doet ertoe, samenwerken, eigenaarschap etc. De middag
stond in het teken van Jenaplan. We
hebben online, samen met de
Jozefschool, een presentatie gevolgd en
met elkaar een eerste aanzet gemaakt
voor welke elementen van Jenaplan voor
De Pontonnier het belangrijkst zijn en
welke we zichtbaar willen laten zijn in de
school. De werkgroep Jenaplan gaat dit
verder uitwerken.
We kijken terug op een waardevolle dag
waarin we stappen hebben gemaakt in de
ontwikkeling van de Pontonnier en het
team.
ALGEMEEN NIEUWS
GEZOCHT: VLOERKLEDEN

Heeft u thuis speelkleden/vloerkleden die over zijn? Wij zoeken er nog een paar voor in de
kleuterlokalen en voor groep 3-4. Een echt speelkleed zou super zijn, bijvoorbeeld eentje met wegen
er op. Maar met een ‘kinderlijk’ (laagpolig) vloerkleed zijn we ook heel blij! Alvast bedankt!
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