31 december 2020

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

Zondag 3 januari
Maandag 4 januari

Ophalen lespakketjes/chromebooks, zie schema
Start onderwijs op afstand en noodopvang

TERUGBLIK: DE PONTONNIER KERST-PUBQUIZ!

Er werd enthousiast meegespeeld
met de kerst-pubquiz en we hebben
leuke reacties gekregen op dit
alternatieve kerstfeestje. Een paar
dagen later hebben we de prijzen
uitgedeeld aan de familie Nootebos,
Stoutenburg, De Oude en Altman. Van
harte gefeliciteerd met jullie
cadeaubon van de Spellenhoorn! Niet
iedereen was thuis voor een foto,
maar hier ziet u een paar blije
winnaars!
Juf Yanouk wil graag nog eens een pubquiz met ons allemaal spelen, want zij kon pas na een half uur
meespelen en moest daarom de helft van de antwoorden gokken zonder te vragen te hebben gezien.
Toch was ze heel blij met de troostprijs..!
OPHALEN LESPAKKETJES ZONDAGMIDDAG 3 JANUARI

Aanstaande zondagmiddag 3 januari kunnen de lespakketjes en eventueel chromebooks voor alle
kinderen op school worden opgehaald. We willen dit graag zo veilig en soepel mogelijk laten
verlopen, leest u daarom het volgende goed door en houdt u zich aan onze voorschriften:
• Het schema is op basis van de eerste letter van de achternaam van het kind
• In een tijdsslot van 15 minuten kunt u het pakketje op komen halen
• U neemt een grote, stevige tas mee
• Er komt maximaal 1 ouder/verzorger per gezin alles tegelijk ophalen
• Er komen geen kinderen mee naar school
• U draagt in school een mondkapje
• De looproute is: naar binnen via hoofdingang, in de aula de materialen meenemen, naar
buiten via kleuteringang en kleuterplein.
• U houdt buiten en binnen afstand van andere ouders/verzorgers
• De mensen die een chromebook lenen, ondertekenen in school het contract
• Mocht u vanwege een zwaarwegende reden (zoals werk) niet kunnen op de tijd die we voor
u hebben gereserveerd, dan mailt u naar info.pontonnier@stichting penta.nl en spreekt u
met Marieke een andere tijd af. Dit is alleen voor uitzonderingen.
• Marije, Miranda en Marieke verzorgen deze middag
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Het ophaalschema voor de lespakketten en chromebooks op zondag 3 januari:
Letter achternaam kind(eren)

Tijd

A, B

14.45-15.00 uur

C, D, E, F, G

15.00-15.15 uur

H, J, K

15.15-15.30 uur

L, M, N

15.30-15.45 uur

O, P, R

16.00-16.15 uur

S, T

16.15-16.30 uur

V, W, Z

16.30-16.45 uur

INFORMATIE VAN DE GGD

In de bijlage bij deze Ponto vindt u een informatiebrief van de GGD. Het betreft informatie over wat
de jeugdgezondheidszorg voor u kan betekenen, ook tijdens deze lockdown.
NOODOPVANG EN CHROMEBOOKS

Mocht u de komende tijd onverhoopt nog noodopvang of een chromebook nodig hebben, laat u dit
dan zo snel mogelijk weten via info.pontonnier@stichtingpenta.nl

We wensen u en de kinderen een
heel gezellige jaarwisseling en
een mooie start van 2021!
Tot gauw!
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