17 december 2020

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

Donderdag 17 december
21 december t/m 3 januari
Woensdag 30 december
Maandag 4 januari

19.00 - 20.00 Onze Pontonnier Kerst-pubquiz!
Kerstvakantie
Laatste opgavedag chromebook en noodopvang
Start onderwijs op afstand en noodopvang

DE PONTONNIER KERST-PUBQUIZ!

Liggen pen en papier al klaar? Een hapje en drankje
op tafel? Een device standby? Mooi, dan zijn u en
uw gezin klaar voor de Pontonnier Kerst-pubquiz!
Vanavond vanaf 18.45 uur kunt u klikken op
https://www.twitch.tv/quiz_events. U ziet daar
onze quizmasters en om 19.00 uur stellen zij de
eerste vraag. Veel plezier en succes! De drie beste
teams winnen een cadeaubon van de
Spellenhoorn. In het nieuwsbericht 6 (gister) staat
meer info over het hoe en wat van de quiz.
De quiz wordt uitgezonden tussen 19.00 en 20.00 uur. Vanaf 18.45 uur kunt u al inloggen. Let ook op
het downloaden van het Google-antwoordformulier. Hierop noteert u met uw gezin de antwoorden.
Na afloop - binnen twee minuten - stuurt u het formulier door. Blijf kijken, want de antwoorden
worden daarna doorgenomen en de einduitslag wordt ook meteen bekendgemaakt! We wensen u en
uw gezin heel veel (kerst)plezier toe!
ONLINE ONDERWIJS

Na de kerstvakantie gaat voor een periode van - waarschijnlijk
- twee weken het afstandsonderwijs van start. Voor alle
groepen worden werkpakketjes samengesteld. Ook zal er
dagelijks online contact worden gemaakt tussen leerkrachten
en leerlingen. Daarvoor is bij elk gezin thuis een
internetverbinding en een laptop, computer of chromebook
nodig. Soms kan een tablet ook, maar bij het maken van
digitaal werk is dat niet ideaal.
Als u zo'n apparaat in huis niet beschikbaar heeft, kunt u een beroep doen op een school-chromebook.
U kunt dat aangeven via info.pontonnier@stichting penta.nl waarna Marieke Norbruis reageert op uw
aanvraag. Het is nodig dat u bij de aanmelding aangeeft waarom u een chromebook van school nodig
heeft. Ook moet u er een gebruikersovereenkomst voor invullen. U kunt uiterlijk op 30 december nog
een aanvraag doen. Onze voorraad is niet oneindig, dus reageer snel als u deze voorziening nodig heeft.
Over het ophaalmoment van het chromebook (einde van de kerstvakantie?) wordt vrijdag 18
december een besluit genomen. Daarover ontvangt u nog bericht.
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ORGANISATIE OPHALEN PAKKETJES

De logistiek van het uitdelen van onderwijspakketjes aan
leerlingen is niet zo eenvoudig. We hadden beloofd vandaag in de
Ponto meer duidelijkheid te geven, maar dat stellen we een dag
uit. Vrijdag 18 december komt het schoolteam online bij elkaar en
dan maken we afspraken. Vervolgens communiceren we deze
naar u via een aparte nieuwsbrief.
ALGEMEEN NIEUWS
AFSCHEID JUF JOSÉ

Hoi allemaal,
Dit zou voor mij de laatste week op De Pontonnier zijn als vervanger van Yanouk.
Zij is gelukkig weer helemaal terug. Deze laatste week loopt anders dan we vooraf
hadden verwacht en daardoor kan ik jullie geen gedag zeggen. Daarom wil ik
iedereen via deze weg bedanken voor de fijne tijd op De Pontonnier. Ik heb het
erg naar mijn zin gehad en kom jullie vast nog eens tegen. Voor nu wens ik
iedereen fijne feestdagen en een nog beter 2021!
Groetjes José Beerepoot
NIEUWS VAN DE MR

In plaats van de openbare jaarvergadering
ontvangt u, vanwege de huidige situatie,
een geschreven bericht. Hierin zullen wij
kort weergeven wie wij zijn en waar we
komend jaar naar toe willen werken.
Wat doet de MR?
De MR is te vergelijken met de
ondernemingsraad in het bedrijfsleven. De
MR heeft instemmingsrecht en adviesrecht
over
allerlei
besluiten
van
het
schoolbestuur en/of directie. Denk daarbij
aan: de schooltijden, kwaliteitsbeleid,
veiligheid, organisatie van de school,
formatieplan en begroting. Daarnaast is de
MR een klankbord voor de directie voor de
voortgang van het verbeterplan en de
uitvoering van het inspectietraject.
Van links naar rechts en van boven naar beneden: Anna, Marian, Marijn, Gonnie, Marije, Martine, Viola en Matthijs.

Leden van de MR oudergeleding:
Matthijs van den Bergh Broerse (voorzitter, St. Jozefschool, vader van Mees en Pleun)Gonnie Verhoef (De
Pontonnier, moeder van Pascal en Thijs)
Viola Hessels (De Pontonnier, moeder van Saar en Gijs)
Marijn Smit (St. Jozefschool, vader van Helen en Daniel)

Leden van de MR personeelsgeleding:
Martine van Leyden (De Pontonnier)
Marian Hoff (St. Jozefschool)
Marije Veenstra (De Pontonnier)
Anna Boessenkool (St. Jozefschool)
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Speerpunten 2020/2021
Naast de doorlopende zaken, zoals de begroting en diverse protocollen, hebben we dit jaar extra
aandacht voor de volgende onderwerpen:
• Jenaplan: hoe krijgt dit weer een stevigere plek binnen de school
• PR-beleid: hoe worden de locaties zichtbaarder in Hoorn en zorgen we ervoor dat de leerlingaantallen gaan stijgen
• (Meer)jarenverbeterplan.
Contact
Wilt u een MR vergadering bijwonen, heeft u een vraag of bent u benieuwd naar de notulen? Spreek
ons gerust aan of stuur een mail naar mr.jozefschool@stichtingpenta.nl.
WIST U DAT…

•
•
•

de oudervereniging met Jona en Sam de kerstbroden heeft gedoneerd aan
de Voedselbank? Deze broden waren gekocht voor de kerstviering op
school.
de oudervereniging twee nieuwe leden heeft? Welkom Anne Marije
(moeder van Sem en Tijn) en Sandra (moeder van Loïs en Sophie)!
het gebouw deze week grondig is schoongemaakt?

We wensen u en uw gezin fijne
feestdagen toe en een prachtig en
gezond 2021!
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TENSLOTTE
Wist u dat kinderen ook nu nog mogen buiten sporten bij verenigingen? Sommige sportclubs, zoals
Always Forward, hebben een speciaal aanbod. De Funkey voor 4- en 5-jarigen kan dus ook gewoon
doorgaan:
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