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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

AUDIT

In november 2019 is de inspectie op bezoek geweest op de Pontonnier. Zij
hebben de kwaliteit van de school als voldoende beoordeeld, maar wel een
herstelopdracht gegeven. Aan die herstelopdracht willen wij als school en
team natuurlijk voldoen. De inspectie is akkoord gegaan met het
organiseren van een audit door een afvaardiging van Stichting Penta. Deze
afvaardiging van zes mensen bestaat uit directeuren, maar ook IB’ers en
specialisten kunnen plaatshebben in het auditteam. Zij komen op 11
januari 2021 de school bezoeken en de lessen en de kwaliteit bekijken. Er zullen dan ook gesprekken
gevoerd worden met leerlingen en ouders/verzorgers. De leerlingen en ouders/verzorgers die ik
hiervoor op het oog heb, zullen door mij benaderd worden.
OUDERBIJDRAGE VIA FIEP

Op dinsdag 1-12-2020 heeft u via Fiep een betaalverzoek voor de ouderbijdrage ontvangen. Hierbij
ontbrak het begeleidend schrijven. Deze was er nog niet door mij aan toe gevoegd. Daar het voor mij
nieuw is om de betaling van de ouderbijdrage via Fiep te innen, had ik niet in de gaten dat de het
betaalverzoek al aan u allen verzonden was.
Naast het verplichte lesprogramma door de school geregeld,
organiseert de Oudervereniging een aantal leuke en “ontspannende”
activiteiten. U kunt dan denken aan het Sinterklaasfeest, kerstviering,
sportactiviteiten, afscheid 8ste jaars, verkeerscommissie en schoolreisje.
Dit alles wordt gefinancierd uit de ouderbijdrage. De hoogte van de
ouderbijdrage wordt ieder jaar bepaald door de ouderraad en tijdens de
jaarvergadering ter goedkeuring voorgelegd aan de Oudervereniging.
Dit jaar is hij wederom op € 60,- per kind vastgesteld.
Door het covid-19 virus is het schoolreisje vorig schooljaar helaas niet doorgegaan. In overleg met
Penta is daarom besloten om het deel dat voor schoolreisje bestemd is aan u terug te betalen. In
overleg met Monique Abbekerk hebben wij besloten om de ouders/verzorgers die vorig jaar de
ouderbijdrage betaald hebben de € 20,- nu als korting te geven op de huidige ouderbijdrage, u
betaalt dan € 40,- voor dit schooljaar in plaats van € 60,-.
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Nu hebben wij al van een aantal ouders/verzorgers gehoord dat zij die € 20,- niet terug willen. Het is
voor mij heel veel werk om eerst aan alle ouders/verzorgers te vragen voor wie dit nog meer geldt.
Daarom hebben wij als dagelijks bestuur besloten om voor de ouders/verzorgers die dit jaar een
betaalverzoek van € 40,- hebben ontvangen, ook nog éénmalig een betaalverzoek van € 20,- te
sturen zodat de ouders die dit willen de € 20,- alsnog kunnen betalen. Wij zouden hier heel blij mee
zijn aangezien wij de afgelopen jaren hebben moeten interen op onze spaarrekening en deze graag
meer gevuld zouden willen zien. Dit omdat deze gebruikt wordt als reserve. Denk aan de aanschaf
van nieuwe klimtoestellen of glijbanen op het schoolplein.
Mocht het voor u niet mogelijk zijn het bedrag ineens te betalen, dan kunt u het bedrag ook in
termijnen betalen, hiervoor kunt u contact opnemen met de penningmeester via
ov.pontonnier@stichtingpenta.nl
Wanneer u een factuur wilt ontvangen stuur dan ook een mail daar de
penningmeester op bovenstaand adres.
Voor een tegemoetkoming in de kosten, zie de website en
www.gwihoorn.nl
Ook Stichting Leergeld Hoorn kunt u om hulp vragen: www.leergeld.nl/hoorn
Wij rekenen ook dit schooljaar weer op uw steun.
Met vriendelijke groeten,
Het dagelijks bestuur van de Oudervereniging van de Pontonnier,
Saskia Lambeek (penningmeester), Samantha Raats (voorzitter), Natasja van Gool (secretaris)
ALGEMEEN NIEUWS
FEESTDAGEN

Morgen, vrijdag 4 december, vieren we Sinterklaas op school.
We hopen digitaal contact te maken met de goedheiligman. De
kinderen worden als altijd om 8.30 uur verwacht in hun eigen
klas. Deze feestochtend krijgen de kinderen limonade en
pepernoten op school. Een 10-uurtje is deze dag dus niet
nodig. Om 12.30 uur zijn de kinderen vrij. We wensen iedereen
een fijne pakjesavond!
Nog een kleine (peper)noot: het blijkt dat een aantal schoencadeautjes is gesneuveld. Helaas!
Volgend jaar letten de Oudervereniging en wij extra goed op stevigheid.
De Sint is het land nog niet uit, maar wij zijn al druk bezig met de voorbereiding van het kerstfeest op
donderdag 17 december. Anders dan anders, maar het belooft een mooi feest te worden!
We starten deze dag met een gezamenlijke kerstviering vanuit het kerstverhaal, begeleid door het
kerstkoor van de Pontonnier. Later op de dag zullen de kinderen verschillende kerstworkshops
volgen. Ze hebben onder andere de keuze uit kerstkaarten en kerststukjes maken, kerstspelletjes
spelen en onze gymdocent Rowan zal op het plein een heuse kerstbeweegles begeleiden.
Belangrijk om te weten is dat de kinderen deze dag geen tussendoortje
mee hoeven te nemen. Deze wordt verzorgd. De kinderen nemen wel
hun eigen lunch mee.
En tot slot: Kerst is natuurlijk niet compleet zonder een hele mooie óf
juist een foute kerstoutfit. De keuze is aan u en uw kind. Houdt u er wel
rekening mee dat de kinderen ook buiten spelen en gaan knutselen?
De Pontonnier – Stichting Penta te Hoorn

3 december 2020
PUUR FOR KIDS

Zoals de jaren hiervoor doen we weer mee met de kerstactie van de Voedselbank: Puur for Kids.
Normaal gesproken hangen er dan kaartjes in de kerstboom in de aula. Op het kaartje stond of het
cadeautje voor een jongen of meisje was en voor welke leeftijdscategorie. Ouders/verzorgers
kochten een cadeautje, plakten het kaartje erop en legden het onder de boom. Vlak voor Kerst werd
het opgehaald en uitgedeeld aan kinderen die aan de Voedselbank verbonden zijn.
Dit jaar is er een online variant ontwikkeld. U kunt via de webshop geld doneren of cadeaubonnen
kopen: https://www.puurforkids.nl/werkwijze. Supermakkelijk! Heel fijn als u mee wilt doen!

WIST U DAT…

•
•
•
•
•
•
•

we volgende week bloembollen in de schooltuin en plantenbakken gaan planten?
er regelmatig iets verandert in de logeerkamer van Sinterklaas? Deze week heeft Ozosnel
nieuwe hoefijzers gekregen en heeft Sint zijn hemden gewassen.
Danish en Alyssa woensdag 9 december om 20.30 uur te zien zijn in het SBS6-programma
Steenrijk Straatarm?
de kinderen dinsdag met meester Rowan Pietengym hebben gedaan?
we dit jaar een recordaantal pietenpakjes en -mutsjes zien in school? Gezellig!
stoepkrijt op het moment heeeeeeel populair is in de pauzes?
Larissa (moeder van Rosalie en Annemijn), Suzanne (moeder van Mara) en Marieke in de
actiegroep Onderhoud Torteltuin zitten? Tips en hulp kunt u melden bij Marieke.

KIJKJE IN DE SCHOOL

Speelzaal in vol ornaat

Tekeningen van groep 6-7

Extra kring voor 3-4 in extra lokaal
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