19 november 2020

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

Dinsdag 24 november
Dinsdag 24 november
Vrijdag 4 december
Vrijdag 4 december
Donderdag 17 december
Vrijdag 18 december
Ma. 21 december t/m vr. 1 januari

Stuk straat vóór de school afgesloten voor
(auto)verkeer i.v.m. ANWB Streetwise Tweemaster
Alle kinderen mogen hun schoen zetten
Sinterklaasfeest op school
12.30u: alle kinderen vrij
Kerstviering overdag
Extra vrije dag voor alle kinderen
Kerstvakantie

ALGEMEEN NIEUWS
FEESTDAGEN

In de aula hebben wij de logeerkamer van
Sint! Overdag werkt hij natuurlijk thuis,
maar ’s nachts zoekt hij zijn rust hier. We
hebben al een paar keer gezien dat er iets is
veranderd. Deze week heeft er zo te zien
bijvoorbeeld een Piet bij Sint gelogeerd, op
de stretcher. Alle groepen maken een
mooie slinger om de logeerkamer van Sint
nóg mooier te maken. Alle groepen kijken
het Sinterklaasjournaal. Op dinsdag 24
november gaan alle kinderen hun schoen
zetten. Omdat de kinderen op dinsdag altijd
gymmen hebben ze hun gymschoen al op
school. Er hoeft dus geen extra schoen van
thuis meegenomen te worden. Op vrijdag 4
december vieren we het Sinterklaasfeest op school. We gaan deze dag beeldbellen met Sinterklaas,
zoals dat tegenwoordig gaat. Daarna vieren alle groepen Sinterklaas met de eigen klas én zijn ze om
12.30 uur uit!
Op donderdag 17 december is de kerstviering op school. We vieren het dit jaar overdag. Er is dus ’s
avonds geen kerstviering op school. Wat we precies wél gaan doen, laten we binnenkort weten.
GRAAG VEILIGE AFSTAND OP HET SCHOOLPLEIN

Wilt u op het grote plein nog iets meer rekening houden met de 1,5 meterregel? Het is vaak erg druk bij het hek. U kunt iets verder doorlopen tot op het
plein en daar uw kind gedag zeggen, daar hebben we alle ruimte. Dan kunnen
andere volwassenen ook makkelijker door het hek. Bedankt!
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WIST U DAT…

•
•
•
•
•
•
•
•
•

wij nog steeds wel restjes hout voor de timmerhoek kunnen gebruiken?
Isa uit groep 8 de schrijfwedstrijd van de bibliotheek heeft gewonnen?
zij daarom een boekenpakket heeft gekregen? En wij als school ook!
juf Yanouk volgende week al 5 uur per dag gaat werken, op maandag, dinsdag en woensdag?
veel groepen deze week met klokkijken bezig zijn geweest? Vanaf groep 4 ook digitaal. U
kunt uw kind thuis ook laten oefenen.
de kleuters deze week Sinterklaasliedjes
hebben gezongen onder begeleiding van
een muziekjuf, op de dwarsfluit?
groep 4-5 veel bezig is met keersommen?
Ook dat kunt u thuis extra oefenen met uw
kind.
groep 3-4 het deze week heeft gehad over
symmetrie?
er wat fijne speelplekken in school zijn
ontstaan door de vloerkleden die we
hebben gekregen van verschillende
ouders/verzorgers? Bedankt!

KIJKJE IN DE SCHOOL

We hangen vaak tekeningen aan het raam, zodat u iets kunt zien waar de kinderen mee bezig zijn.
Hierbij nog een kijkje ‘in’ de school! De timmerhoek bij de kleuters, de muurkranten van groep 7-8
over Amerika, één van de slingers die voor de logeerkamer van Sinterklaas is gemaakt ende
herfsttafel bij de bovenbouw.
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