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

Dinsdag 9 februari
Dinsdag 16 februari
Ma. 22 t/m vr. 26 februari

20.00-21.30u: online OV-vergadering
19.30-21.00u: online MR-vergadering
Voorjaarsvakantie

Beste ouders/verzorgers,
De lockdown en de schoolsluiting duren voort. Dat vraagt veel
van kinderen, ouders/verzorgers en leerkrachten. Wij hebben
dan ook diep respect voor de wijze waarop u zich inzet om de
kinderen zo goed mogelijk te helpen en te begeleiden.
De leerlingen van groep 8 zullen de komende weken een
digitale open dag bezoeken en een keuze maken voor hun
vervolgopleiding. Op dit moment is nog niet bekend of de
uiterste inschrijfdatum verschoven zal worden. Zodra dat
bekend is, zal ik dat meedelen. Wij zullen hier in de advisering
rekening mee houden en kansrijke adviezen geven. De Cito
M-toetsen staan voor de komende weken voor de groepen 3
t/m 8 op de agenda. Deze toetsen zullen opschuiven tot in elk
geval na de vakantie.
Hou vol, samen komen we hier doorheen!
Monique Abbekerk
ALGEMEEN NIEUWS
SCHOOLTUIN

De Actiegroep Torteltuin verzet goed werk!
De gemeente heeft geholpen met het
snoeien van een aantal knotwilgen. Larissa
(moeder Annemijn en Rosalie), Suzanne
(moeder Mara) en Nadine (moeder
Shoralie) maken een plan voor het
onderhoud.
Coraline,
onze
oudvrijwilligster, komt binnenkort langs voor
een overdracht. Afgelopen weekend
hebben Larissa, Gina (moeder Sara en
Rosalie) en Marieke in de Torteltuin
opgeruimd. Ook Annemijn, Sara en Rosalie
hebben geholpen, hartstikke goed! En we
gaan ons waarschijnlijk aansluiten bij het
bijenlint, daarvoor zijn we in contact met
Chris de Meij van Stichting Stadslandbouw.
Mooie ontwikkelingen dus!
De Pontonnier – Stichting Penta te Hoorn
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BERICHT VAN 1.HOORN

Geldzorgen? Blijf er niet mee zitten!
Zelf aan de slag? Met een goed plan kun je uit de problemen komen. Het Nibud heeft een speciale
website waar je zelf aan de slag kunt. Kijk op www.zelfjeschuldenregelen.nl
Wilt u ook samen op zoek naar de oplossing? Neem dan
contact op met 1.Hoorn via 0229 252 200 of kijk op
www.1punthoorn.nl
Gratis cliëntondersteuning
1.Hoorn biedt ook cliëntondersteuning bijvoorbeeld bij
gesprekken met de gemeente. Een cliëntondersteuner is
gratis en onafhankelijk. Meer informatie vindt u op
www.hoorn.nl/clientondersteuning
Informatie over rondkomen en geldzorgen Op de www.hoorn.nl/rondkomen vindt u alle informatie
van de deskundige van 1.Hoorn en hun contactgegevens.
Hoe kunt u geldzorgen in uw omgeving herkennen? Aan de buitenkant kan je niet zomaar zien of
iemand schulden heeft. Maar er zijn signalen waar u op kunt letten. Zoals slapeloosheid, stress, vaak
de gordijnen dicht, de deur niet opendoen, de post blijft ongeopend, de telefoon niet opnemen,
weinig actief sociaal contact zoeken, het huis is vervuild, geld lenen maar niet terugbetalen. U vindt
alle signalen op www.eerstehulpbijschulden.nl.
BERICHT VAN HET TEAM

De Pontonnier – Stichting Penta te Hoorn

