12 november 2020

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

Dinsdag 24 november
Vrijdag 4 december
Vrijdag 4 december

Stuk straat vóór de school afgesloten voor
(auto)verkeer i.v.m. ANWB Streetwise Tweemaster
Sinterklaasfeest op school
12.30u: alle kinderen vrij

Op dinsdag 24 november is bij onze buurtschool de Tweemaster het verkeersproject Streetwise van
de ANWB. Eén onderdeel vindt op straat plaats en daardoor is het hele stuk straat direct voor onze
school afgesloten van ongeveer 8.30-14.00 uur. U ondervindt hier misschien hinder van.
ALGEMEEN NIEUWS
FEESTDAGEN

Afgelopen woensdag 11 november hebben we om 12.00 uur met alle kinderen in de aula een
Lichtjesfeest gehouden vanwege Sint Maarten. Alle kinderen hadden hun lampion mee. Meester
Hajo vertelde het verhaal van Sint Maarten. Daarna hebben we liedjes gezongen en sommige
kinderen durfden zelfs een solo, op het podium en met microfoon! Terug in de klas hebben we
mandarijnen uitgedeeld.
Met de invulling van het Sinterklaasfeest zijn we ook bezig, u heeft hierover eerder een berichtje in
Fiep gekregen via juf Louise. Over dat bericht: heeft u misschien één van de gezochte voorwerpen en
mogen wij die de komende weken lenen? De strobalen zijn ondertussen geregeld. Een paar belangrijke
datums: aanstaande maandag 16 november gaan de twee bovenbouwgroepen lootjes trekken. Zij
krijgen een envelopje met geld voor het cadeautje en maken thuis
een surprise met gedicht. Op dinsdag 24 november gaan alle
kinderen hun schoen zetten. Op vrijdag 4 december vieren alle
groepen Sinterklaas én zijn ze om 12.30 uur uit! De verdere plannen
voor dit festijn delen wij u binnenkort mee.
Op donderdag 17 december is de kerstviering op school. Wij
informeren u nog hoe de viering eruit komt te zien, dat zal namelijk
wat anders zijn dan de afgelopen jaren. We doen vanaf 6 december weer mee aan de kerstactie Puur
for Kids, waarmee we cadeautjes (dit jaar cadeaubonnen) inzamelen voor kinderen die gebruik maken
van de Voedselbank.
GEZOCHT:

Voor de timmerhoek bij de kleuters zijn wij op zoek naar restjes
(zacht) hout. We hebben heel wat kurken, doppen, ijslolliestokjes en
spijkers, maar de voorraad stukjes hout begint te slinken. Heeft u
nog wat kleine stukjes liggen? De kinderen van groep 1-2, juf
Martine, juf Bea en juf Miranda zijn u dankbaar!
Ook kunnen we voor groep 1-2 en groep 3-4 nog wat
speelkleden/vloerkleedjes gebruiken. Alvast bedankt!
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