15 april 2021

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

Dinsdag 20 en woensdag 21 april
Vrijdag 23 april
Ma. 19 t/m vr. 23 april
Uiterlijk vrijdag 23 april
Ma. 26 april t/m vr. 7 mei

Groep 8 IEP-eindtoets
Koningsspelen (tussendoortje door OV)
Gevonden voorwerpenbak op kleuterplein
Rapportmappen inleveren
Meivakantie

SCHOOLREISJES

Helaas hebben we moeten besluiten de schoolreisjes dit schooljaar niet door te laten gaan.
Door alle coronamaatregelen en het tempo van versoepelen zien wij geen mogelijkheden om dat dit
schooljaar nog te kunnen organiseren. We begrijpen heel goed dat dit nieuws een teleurstelling zal
zijn, maar we hopen op uw begrip voor de situatie. Vanuit het team en de OV zijn er wel al ideeën
voor een alternatief. De OV zal een enquête naar u als ouder/verzorger laten uitgaan om mee te
denken over een alternatief.
BOVENBOUWKAMP

Ook het meerdaagse bovenbouwkamp voor groep 6, 7 en 8 krijgt een andere invulling. Daar wordt
nu over gebrainstormd.
Met vriendelijke groet,
Monique Abbekerk, schoolleider
ALGEMEEN NIEUWS
REMINDER: GESPREIDE HAAL- EN BRENGTIJDEN

We merken dat er best wat kinderen te laat in de klas zijn, sinds we de gespreide haal- en
brengtijden hebben. Wilt u er extra op letten? Voor de volledigheid nog even de tijden:
Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag
groep 1/2
8.30
groep 3/4
8.20
groep 4/5
8.30
groep 6/7
8.25
groep 7/8
8.35

14.15
14.05
14.15
14.10
14.20

eigen ingang
hoofdingang
hoofdingang
zijdeur/SKH
zijdeur/SKH

Woensdag
groep 1/2
groep 3/4
groep 4/5
groep 6/7
groep 7/8

12.30
12.20
12.30
12.25
12.35

eigen ingang
hoofdingang
hoofdingang
zijdeur/SKH
zijdeur/SKH

8.30
8.20
8.30
8.25
8.35

Voor kinderen uit eenzelfde gezin, gelden de tijden van het jongste kind.
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BUITENLESDAG

Afgelopen dinsdag was de Nationale Buitenlesdag en
daar hebben we aan meegedaan. Leren en buiten zijn,
bewegen en samenwerken, de kinderen vonden het
erg leuk!
GROTE PLEIN: HUT EN SPEELGOEDKAR

We hebben bijna genoeg materialen om een hut te
bouwen, dus maandag mag groep 4-5 tijdens de grote
pauze beginnen! We hebben een tas met lijmklemmen,
tie rips, tape, handschoenen en schuurpapier. We hebben zeil, camouflagenetten, houten planken en
pallets, dus kom maar op met de vindingrijkheid en bouwtalenten!
Sinds deze week hebben we een heuse buitenspeelkar voor groep 3 t/m
8. Deze wordt tijdens de pauzes gebruikt. Elke twee weken zit er een
nieuw aanbod in. Deze week hebben we bijvoorbeeld tennisrackets,
zaklopen, elastieken en loloballen. Voetballen zijn een vast onderdeel van
de kar, daar kunnen we écht niet zonder
! Met deze kar hebben we
meer variatie, overzicht en een uitgebreider aanbod.
KONINGSSPELEN

Op vrijdag 23 april zijn de Koningsspelen. We beginnen de dag met een dansje,
het speciale lied met dans van de Koningsspelen. Daarna heeft elke groep een
tijd op het plein om de spellen te spelen. De OV verzorgt een fruitig
tussendoortje. Alle kinderen mogen in koninklijke kleuren naar school, dus rood,
wit, blauw en oranje!
BIJENTELLING OP ZATERDAG 17 EN ZONDAG 18 APRIL

Een tip van de tuingroep: komend weekend is de nationale bijentelling. Doet u ook mee in uw tuin of
op uw balkon? Meer info: https://www.nationalebijentelling.nl/
U kunt een telformulier downloaden.

De Pontonnier – Stichting Penta te Hoorn

15 april 2021
KINDERMONITOR GGD

Heb jij de Kindermonitor al ingevuld?!
GGD Hollands Noorden onderzoekt de
gezondheid en het welzijn van 0 t/m 11
jarige kinderen uit de regio NoordHolland Noord. Help jij mee? Ga naar
www.kindermonitorHN.nl en vul de
vragenlijst anoniem in. 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 en het welzijn
van de jongste inwoners in beeld. Zeker
in deze corona crisis is inzicht in de
gezondheid erg belangrijk! 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
WIST U DAT…

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

groep 1-2 rupsen in de klas heeft? Er zijn al een paar vlinders uitgekomen en uitgevlogen!
groep 8 volgende week de IEP-eindtoets heeft?
we ons vrijdag muzikaal en fysiek gaan inzetten tijdens de Koningsspelen?
het elke vrijdag Vrijdag-Fruitdag is met dus een verantwoord tussendoortje?
groep 3-4 de speelzaal best een beetje mist sinds ze weer in hun oude lokaal zitten?
groep 6-7 bezig is met de thema’s van 4 en 5 mei?
de kapstok bij groep 3-4 is verlaagd zodat de kinderen er beter bij kunnen?
we drie tafels van 70x140 cm over hebben? Interesse? De stoelen mogen ook weg.
groep 1-2, 3-4 en 6-7 kikkerdril in de klas hebben?
Albert Heijn de moestuintuintjes-actie weer heeft en wij ons aanbevolen houden?
de toiletten bij de kleuters nieuwe deuren hebben gekregen?
we onze schoolpleinen willen vergroenen en zijn begonnen met twee grote bamboeplanten
via Marktplaats op het ‘grote’ plein? Klaas (vader Tygo en Dex), bedankt voor het ophalen!

Tafels hebben?

Nieuwe deuren kleutertoiletten
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