10 december 2020

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

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

Kerstviering overdag
Extra vrije dag voor alle kinderen
Kerstvakantie

ALGEMEEN NIEUWS
KERSTFEEST

Donderdag 17 december is het kerstfeest, overdag op school. 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.
Als u thuis kerststukjesspulletjes over heeft, kunnen wij die nog wel gebruiken. U kunt
ze dan laten inleveren bij Marieke of de leerkracht.
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?
We willen de kerstgedachte graag ook breder uitdragen dan alleen onze school. Daarom zamelen we
dit jaar weer houdbare etenswaren voor de Voedselbank Hoorn in. Doet u mee? Pasta, rijst,
koekjes, soep, groente in pot of blik… ze kunnen alles goed gebruiken! Helemaal omdat de
Voedselbank op het moment in zwaar weer zit. Uw kind kan de voedselwaren uiterlijk
donderdagochtend 8.30 uur inleveren in de aula.
We doen ook mee aan Puur for Kids. Uw
kind krijgt vandaag een flyer of kaartje
mee met meer informatie over deze
inzamelingsactie voor cadeaus voor
kinderen van de Voedselbank. 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!
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NIEUWS VAN DE OUDERVERENIGING

Allereerst willen wij een oproep doen aan alle ouders/verzorgers van
de Pontonnier. Onze oudervereniging heeft hulp nodig! Wie heeft er
zin om te helpen met de voorbereidingen voor Sinterklaas, het
Sinterklaasfeest, de aula versieren of verkeersouder zijn?! Meld je
aan via ov.pontonnier@stichtingpenta.nl of spreek een van onze
leden (Saskia, Natasja, Nadine, Elena, Gina, Anne Marije en
Samantha) aan!
1 december heeft iedereen via Fiep de ouderbijdrage voor het schooljaar 2020/2021 ontvangen. Hier
is al enthousiast op gereageerd en betaald! Hier zijn wij erg blij mee!
Na de kerstvakantie worden de herinneringen aan de ouders die het schooljaar 2019/2020 niet
hebben betaald verstuurd. Ook de vrijwillige donatie verzoeken van €20,- worden verstuurd.
De oudervereniging is blij met elke donatie, zodat de feesten of alternatieve mogelijkheden voor de
kinderen geregeld kunnen blijven worden of soms zelfs wat extra’s geregeld kan worden!
Voor vragen kunt u altijd mailen naar ov.pontonnier@stichtingpenta.nl
WIST U DAT…

•
•
•
•

we een gedenktafeltje in de gang hebben gemaakt voor de vader van Fieke? De kinderen die
dat willen kunnen een berichtje aan Fieke schrijven in een mooi boekje.
Natasja en Saskia van de Oudervereniging na schooltijd de aula in kerstsfeer hebben
gebracht?
een paar kinderen uit elke groep bloembollen hebben geplant op het plein en in de
Torteltuin? Dit deden zij samen met moeders Suzanne, Nadine en Larissa. Bedankt!
we tot Kerst elke maandag een adventsviering hebben met alle kinderen in de aula?
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