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

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

Sinterklaasfeest op school
12.30u: alle kinderen vrij
Kerstviering overdag
Extra vrije dag voor alle kinderen
Kerstvakantie

ADVIEZEN GROEP 8

Voor groep 8 is dit een heel speciaal schooljaar. Zij zijn zich al aan het oriënteren op een middelbare
school. Daar horen open dagen bij en kennismaken met een nieuwe groep. Door de Corona
pandemie loopt dat dit schooljaar allemaal een beetje anders. De scholen voor voortgezet onderwijs
proberen op creatieve wijze toch hun nieuwe leerlingen te werven en ouders en kinderen van
informatie te voorzien. Op de websites van de scholen is daar meer informatie over te vinden.
Bij het kiezen van een nieuwe school hoort ook een advies. Voor de zomervakantie is er een
zogenaamd “schot voor de boeg “gegeven. Een eerste aanzet om te komen tot een definitief advies.
In december volgt het voorlopig advies. Bij de totstandkoming van het advies wordt niet alleen naar
de schoolse vaardigheden gekeken, maar zijn werkhouding, concentratie en motivatie ook van
belang. Dit advies wordt toegelicht in een gesprek met de kleerkracht en zal nog voor de
kerstvakantie plaatsvinden. Dit advies helpt bij de oriëntatie op vervolgonderwijs. U kunt de envelop
met daarin de adviezen volgende week woensdag verwachten.
ALGEMEEN NIEUWS
FEESTDAGEN

Nog even in het kort: vrijdag 4 december is het Sinterklaasfeest op school. We gaan beeldbellen met
Sinterklaas en daarna heeft elke groep een eigen programma in de klas. Groep 6-7 en 7-8 hebben
surprises met gedichtje. De knutselwerken moeten donderdagmiddag 3 december worden
ingeleverd op school. Alle kinderen zijn vrijdag 4 december om 12.30 uur uit!
Op donderdag 17 december is de kerstviering. In tegenstelling tot andere jaren is het overdag,
gewoon onder schooltijd. Het precieze programma volgt nog.
VRIJDAG FRUITDAG

Elke vrijdag is het Vrijdag Fruitdag. Dan is het de bedoeling dat alle kinderen fruit of
groente als 10- uurtje meekrijgen. Wilt u daar weer even extra op letten?
BN’ERS OP SCHOOL!

Alyssa en Danish komen met hun gezin op tv! Zij hebben meegedaan aan het
programma ‘Steenrijk, Straatarm’. Dit is een SBS6-programma waarin twee
gezinnen met een totaal andere levensstandaard van leven wisselen. Alyssa en
Danish hebben in een heel groot huis gelogeerd en van alles kunnen doen. Op
woensdag 9 december om 20.30 uur ziet u hun avonturen op SBS6.

De Pontonnier – Stichting Penta te Hoorn

26 november 2020
PARKEREN

U kunt op verschillende
parkeerterreinen rondom
de school uw auto kwijt.
Parkeren op de weg langs
de stoep voor de school is
niet toegestaan en zelfs
gevaarlijk! Geeft u
alstublieft het goede
voorbeeld en geef andere
weggebruikers de ruimte.

WIST U DAT…

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

we een heel grote zak gratis bloembollen hebben gekregen via buurtbewoners?
kinderen de bloembollen binnenkort in de Torteltuin gaan planten met hulp van een paar
moeders?
groep 3-4 aan het borduren is?
we daar nog wel bolletjes wol voor kunnen gebruiken?
groep 7-8 het thema Religie behandelt?
we gratis twee grote planten van de Rabobank (via de Westfriese Spullenbank) hebben
gekregen?
alle kinderen woensdag een zandlopertje in hun schoen hebben gekregen?
er regelmatig iets verandert in de logeerkamer van Sinterklaas? Zo heeft hij nu ook een
opmaaktafel met spiegel, zodat hij zijn baard goed kan kammen.
groep 3-4 deze week met zout brooddeeg heeft geknutseld?
juf Yanouk deze week weer in de klas voor haar eigen groep te vinden was?
we binnenkort weer adventsvieringen houden met alle kinderen?

KIJKJE IN DE SCHOOL

Gratis
nieuwe
planten!

Bouwhoek bij
de kleuters
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