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

Maandag 15 maart
Maandag 29 maart
Donderdag 1 april
Di. 6 t/m do. 15 april

Rapporten inleveren op school
19.00u: inschrijven online 10-minutengesprekken via Kwieb
Rapporten mee
10-minutengesprekken online

WAT EEN DAG…

Vandaag tegen 11.00 uur was er zo’n harde windhoos dat de dakbedekking boven de lokalen van
groep 3-4 en groep 4-5 losliet. Er lagen stenen en isolatie op het schoolplein en de lappen
dakbedekking hingen langs de muur naar beneden. Gelukkig waren deze groepen net bij gym! Er
waren ook geen kinderen of mensen op het schoolplein, wat een ontzettend groot geluk! De
brandweer is gekomen en later het dakbedekkingsbedrijf. De kinderen van de groepen 3, 4 en 5 zijn
opgehaald. We hadden veel lekkage in de lokalen. De mannen van West Friesland Dakbedekkingen
BV. hebben hard gewerkt en het dak is nu weer dicht, het kan niet meer gaan lekken. Komende week
maken zij de klus af en komt er een nieuw systeemplafond in deze lokalen. Ook worden de lokalen
helemaal schoongemaakt. De rest van het dak is ook gecontroleerd door de brandweer en door het
dakdekkersbedrijf en alles is in orde.
Groep 3-4 heeft komende week les in de speelzaal en groep 4-5 in het extra lokaal. Gelukkig hebben
we deze mogelijkheid! Het team heeft hard gewerkt om de lokalen klaar te maken.
Fijn dat bijna alle ouders/verzorgers van de kinderen in groep 3, 4 en 5 ze konden komen ophalen!
Hier vindt u een impressie van de dag:
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/282283/deel-dak-basisschool-de-pontonnier-in-hoornweggewaaid
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Lokaal groep 3-4

Lokaal groep 4-5

Morgen wordt alle troep opgehaald

Iedereen gaat vrijdag via het kleuterhek en kleuterplein naar binnen. De hoofdingang is niet te
gebruiken. Laat uw kind zo mogelijk zelfstandig het plein opgaan, om drukte te voorkomen. Als u
meeloopt, verlaat u ook via het kleuterhek ons terrein. In de middag is het ‘grote plein’ waarschijnlijk
weer bereikbaar.
STUDIEDAG

Gisteren hebben wij met het team een studiedag gehad over de toekomst van De Pontonnier. Wij
hebben ons de volgende vragen gesteld: Hoe ziet onze ideale school eruit? Hoe zien wij de toekomst
van De Pontonnier? Hoe kunnen we ons jenaplanonderwijs weer opnieuw vormgeven? Deze
vraagstukken hebben mooie gesprekken opgeleverd en gaf positieve energie in het team. We
hebben er zin in om al onze ideeën verder vorm te geven de komende jaren. We bouwen samen aan
een nog mooiere school!
Juf Louise heeft ons verteld over het leesonderwijs samen met de werkgroep. Deze werkgroep houdt
zich bezig met het leesonderwijs op De Pontonnier en het belang van lezen. We laten onze
boekencollectie eens flink onder handen nemen. Alle gedateerde en kapotgelezen boeken gaan weg
en maken plaats voor nieuwe, recente titels. Misschien heeft u dit al gezien op Instagram?
Juf Jill heeft meer verteld over haar werk in de SEN-klas en de materialen die ze gebruikt als ze daar
met kinderen werkt. Verder hebben we afspraken gemaakt over de afname van de Cito-toetsen in de
komende weken en is er tijd besteed aan de rapporten. We kijken terug op een geslaagde, intensieve
dag samen.
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ALGEMEEN NIEUWS
NOODMELDING

Vandaag hebben wij voor groep 3-4 en groep 4-5 via Kwieb een noodmelding gestuurd. U krijgt dan
een app-melding, push-melding én e-mail-melding. U kunt dit niet uitzetten. De noodmelding is ter
vervanging van de telefooncirkel: efficiënter en volgens de privacyregels.
ABSENTIE

Als u uw kind ziek wilt melden, doet u dat in Kwieb bij de
functie Absentie. De desbetreffende leerkracht (en) en de
administratie krijgen daar een melding van. U hoeft dan niet
naar school te bellen of een Topic te sturen. Kind ziek? Dan
een absentiemelding maken in Kwieb.
Zie: https://support.ziber.nl/hc/nl/articles/360000398158Absentie-doorgeven
Als uw kind weer naar school kan, meldt u hem/haar via
Kwieb ook weer beter.
Bedankt!
CORONAMAATREGELEN

We ontvangen van meerdere ouders/verzorgers de zorg dat lang niet
iedereen een mondkapje draagt op de schoolpleinen. Wilt u dit
alstublieft wél doen, voor uzelf maar zeker ook voor een ander! Denkt u
er ook aan om afstand te houden tot andere volwassen. Zeker op het
kleuterplein gebeurt dit lang niet altijd. We houden corona graag buiten
de deur, zodat er geen klassen in quarantaine hoeven!
CITO, RAPPORTEN EN 10-MINUTENGESPREKKEN

Op maandag 29 maart vanaf 19.00 uur kunt u zich via Kwieb inschrijven
voor de online 10-minutengesprekken. U kunt zelf per kind kiezen welke
dag en welke tijd u het beste uitkomt. De gesprekken zijn in de weken
van dinsdag 6 t/m donderdag 15 april. Eerder communiceerden we dat
ze op 6, 8, 13 en 15 april zouden zijn, maar we hebben het aantal dagen
uitgebreid. De gesprekken zullen in de middagen plaatsvinden.
De CITO-periode is deze week begonnen en duurt tot en met vrijdag 26
maart. Op donderdag 1 april gaan de rapporten mee naar huis. Als u nog
een rapportmap thuis heeft liggen, wilt u deze dan zo snel mogelijk op
school inleveren?
GEZOCHT

Voor de Torteltuin zijn we nog op zoek naar speciekuipen. Heeft u die toevallig
over, dan maakt u ons er heel blij mee!
KLEUTERGYM

Groep 1-2 heeft weer lekker in de speelzaal op de speeltoestellen geklauterd. Dat was een tijdje
geleden, dus ze hebben er extra van genoten
.
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