18 maart 2021

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

Maandag 29 maart
Donderdag 1 april
Di. 6 t/m do. 15 april
Ma. 26 april t/m vr. 7 mei

19.00u: inschrijven online 10-minutengesprekken via Kwieb
Rapporten mee
10-minutengesprekken online
Meivakantie

TEAM

Juf Ineke van de kleuters is nog ziek gemeld. Juf Bea vervangt haar, maar staat vanwege het risico op
corona niet voor de klas. Juf José vervangt juf Bea voorlopig nog, totdat juf Bea gevaccineerd is. Juf
Louise is deze week ziek en er is geen vervanging morgen, dus morgen blijft groep 3-4 thuis. Het is
helaas nog steeds een onzekere tijd…
DIGID

Namens de GGD en Stichting Penta de vraag of u voor
uw kind(eren) een DigiD wilt aanvragen/regelen. Dit
heeft u samen met het BurgerServiceNummer nodig
voor een snelle afhandeling/opvolging van
testresultaten.
ALGEMEEN NIEUWS
DAK

De reparatie aan het dak en de plafonds van de lokalen van groep 3-4 en groep 4-5 zal pas komende
week gereed zijn. Dus de kinderen blijven nog even in hun tijdelijke lokaal.
PASEN

Op maandag 29 maart gaan we op school palmpaasstokken maken. We
staan stil bij mensen die eenzaam zijn, ziek of een zware tijd doormaken. Die
mensen willen we een lichtpuntje brengen met de palmpaasstok. Kinderen
mogen op 29 maart een verpakt snoepje meenemen om aan de stok te
hangen. Per groep maken we 2 stokken. Wie wil en kan er voor ons 10
palmpaasstokken in elkaar timmeren? Op donderdag 1 april vieren we op
school Pasen. We hopen er een bijzondere en feestelijke dag van te maken.
Joke en Louise
TUIN EN GROEN

De geplante bloembollen in de tuin beginnen uit te komen. Ook in de klassen hebben we
bakjes met tulpen staan. De tuinploeg gaat vanmiddag in de Torteltuin aan het werk en
zaterdagochtend 27 maart staan de volgende klusuurtjes gepland. Als school willen we onze
pleinen en omgeving vergroenen en bekijken we de komende periode de mogelijkheden.
SCHOON

Heeft u al gezien dat onze gevels en beplating opgepoetst zijn? We zijn heel blij met het resultaat!
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