4 maart 2021

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

Woensdag 10 maart
Donderdag 1 april
Dinsdagen 6 en 13 april
Donderdagen 8 en 15 april

Studiedag; alle kinderen vrij
Rapporten mee
10-minutengesprekken online
10-minutengesprekken online

CITO EN RAPPORTEN

De CITO-periode is van maandag 15 maart tot en met vrijdag 26 maart. Op donderdag 1 april gaan de
rapporten mee naar huis. De online 10-minutengesprekken worden ingepland op dinsdagen 6 en 13
april en donderdagen 8 en 15 april, ongeveer tussen 15.00 en 19.00 uur. Eind maart/begin april komt
er een online intekenlijstje via Kwieb, u kunt dan zelf kiezen op welke dag en welk tijdstip u het
gesprek wilt. We zullen van te voren aankondigen wanneer de inschrijving opent.
ALGEMEEN NIEUWS
TORTELTUIN

Een paar weken geleden heeft de actiegroep een overdracht gekregen van onze oudvrijwilligster Coraline. We hebben een goed beeld gekregen van wat er allemaal is en
wat er nodig is. Ondertussen heeft de gemeente geholpen met wat grover snoeiwerk,
daar zijn we ook enorm mee geholpen! De Actiegroep Torteltuin spreekt regelmatig
op een zaterdagochtend vanaf 9.30 uur af in de tuin, zoals de komende keren op 13
en 27 maart. U kunt altijd even komen kijken.
We hebben contact met Chris de Meij van onder andere het bijenlint. Zij willen ons helpen onze tuin
nóg bij-vriendelijker te maken. Ons doel is om ons bij het Hoornse bijenlint aan te sluiten.
We hebben via Marktplaats gratis plantenbakken opgehaald. Wat we nog zoeken,
zijn speciekuipen. Daar willen we plantenbakken van maken. Heeft u er eentje over
en wilt u ons ermee verblijden? Graag!
We willen onze Torteltuin, maar ook de verdere omgeving van onze school graag
groener maken, dus daar gaan we de komende tijd op inzetten! Ook willen we onze
groene omgeving meer betrekken bij onze school en ons onderwijs.
De actiegroep bestaat nu uit Larissa (moeder Rosalie A. en Annemijn), Suzanne (moeder Mara), Nadine
(moeder Shoralie) en Marieke (administratie school). Ook willen Gina (moeder Sara en Rosalie),
Geertje en Maarten (ouders Doris) en Jessica (moeder Sidney) helpen bij het
onderhoud van ons groen. Dat is geweldig! Bij vragen of opmerkingen, kunt u
contact opnemen met Marieke.
BEDANKT VOOR DE TEKENINGEN!

Daylin en Vajèn hadden een leuk idee om via school tekeningen in te zamelen
voor oudere mensen. Wat ze hebben gekregen, hadden ze langs gebracht. De
ontvangers waren er erg blij mee! Bedankt aan iedereen die mee heeft
gedaan aan deze attente en spontane actie van Daylin en Vajèn!
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BERICHT VAN GGD HOLLANDS NOORDEN

GGD Hollands Noorden onderzoekt de
gezondheid en het welzijn van 0 t/m
11 jarige kinderen uit de regio NoordHolland- Noord. Help jij mee? Vul de
vragenlijst over gezondheid en welzijn van je
kind in en win! Ga naar
www.kindermonitorHN.nl en vul de
vragenlijst anoniem in. Het invullen
duurt ongeveer 15 minuten. 1 op de 15
deelnemers wint een bol.com bon t.w.v. €10
en onder alle deelnemers
worden 4 weekendjes weg naar keuze
verloot t.w.v. € 250. Deze vragenlijst brengt
de gezondheid van onze jongste inwoners in
beeld. De resultaten worden door GGD HN
en gemeenten gebruikt als input voor het
gezondheidsbeleid. Ga voor meer informatie
over het onderzoek
naar www.ggdhn.nl/kindermonitor.
Alvast bedankt!
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