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

Maandag 24 mei
Woensdag 26 mei
Do. 27 mei t/m vr. 4 juni
Maandag 31 mei

Tweede Pinksterdag: iedereen vrij
19.00u: tuinieren Torteltuin
CITO-periode
19.30u: MR-vergadering online

FORMATIE

Het schooljaar is al een heel stuk onderweg en we kunnen zelfs de zomervakantie al bijna zien. Dat
betekent dat wij op school alweer aan het vooruitkijken zijn naar het nieuwe schooljaar. We hopen
natuurlijk dat we dan weer een normaal schooljaar, zonder beperkingen, hebben.
In het team zijn de eerste gesprekken gaande over de invulling van de groepen en welke leerkrachten
daar dan bij passen. Op dit moment zijn we daar nog niet helemaal uit en zal ook eerst de MR
moeten instemmen met ons plan van de groepsverdeling. Zodra we daar meer over kunnen zeggen
zullen we dat uiteraard ook doen.
Met vriendelijke groet,
Monique Abbekerk, schoolleider
ALGEMEEN NIEUWS
BERICHT VAN DE AVOND4DAAGSE: HOME EDITION

Met de Home Edition loop je volledig verantwoord de
Avond4daagse. Met eigen routes en op je eigen moment, zodat het
nooit te druk wordt. Met de speciale app (eRoutes) wordt ook deze
Avond4daagse er één om nooit te vergeten! Je hoeft dit jaar de
vier dagen niet achter elkaar te lopen, maar je moet het wel binnen
twee weken doen. En je mag ook overdag of in het weekend op
pad. Deelnemen kost €6,50. Aan het eind belonen we je natuurlijk
met de welverdiende officiële Avond4daagse medaille! Deze is dan
op te halen bij de Karos 21.
Meer info over de Home Edition in Hoorn of aanmelden? https://www.udi-sos.nl/individuelen/
Veel wandelplezier!
TORTELTUIN

Aankomende woensdagavond is de tuinwerkgroep weer in de Torteltuin te
vinden. We zijn aan het opruimen en snoeien. Wilt u ook af en toe meedoen?
Graag! Vanaf 19.00 uur ziet u ons in de tuin, meestal op woensdagavonden.
Kinderen uit groep 7-8 zullen af en toe ook tijdens de pauzes hun groene vingers
uit de mouwen steken. Gister hebben Rosalie A. en Mara onkruid op het
kleuterplein weggehaald, geweldig! Achter de fietsenrekken werd het wel érg
groen en nu ziet het er weer mooi uit. Bedankt Rosalie en Mara!
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MISSCHIEN WEL HEEL BELANGRIJK…

We hebben al een tijdje dit knuffeltje op school liggen, het is een kangoeroe. Dit kan
natuurlijk zomaar een héél belangrijk knuffeltje zijn van een kind. Is het van uw
kind? Laat u het dan weten aan juf Marieke?

WIST U DAT…

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

juf Bea weer lekker voor de klas staat? We zijn daar allemaal
erg blij mee en hebben het met ‘taart’ gevierd 😊
Irene, de stagiaire in groep 4-5, vandaag een 7,8 voor haar
belangrijke stageopdracht heeft gekregen? Gefeliciteerd!
groep 1-2 nog een paar vlinderpoppen heeft? Juf Martine
heeft ze even mee naar huis genomen totdat ze uitkomen.
groep 7-8 een nieuw thema Het Lichaam is gestart?
de kikkervisjes van groep 3-4 al pootjes krijgen? Morgen
worden ze vrijgelaten.
groep 6-7 verdiept in hoeveel decibel verschillende geluiden
maken?
de bibliotheken in Hoorn en omgeving weer open gaan en er
ook kleinschalige activiteiten georganiseerd worden?
de bloemenwinkel bij de kleuters al vorm begint te krijgen?
we onder de ramen van de kleuterlokalen geveltuintjes
willen maken?
groep 6-7 een paar lessen Rots en Water krijgt? Dit zijn sociale vaardigheidslessen.
het ‘tafelen’ met een voetbal op de pingpongtafel buiten een grote hit is in de bovenbouw?
groep 7-8 zich op de complementaire kleuren heeft gestort?
de kinderen in groep 7-8 een collage maken met als thema ‘Wie ben ik?’

BERICHT VAN STICHTING NETWERK

In het kader van onze buitenspeelweken gaan we een stoepkrijtchallenge doen. Kinderen krijgen tips
om een tof kunstwerk te maken van krijt en kunnen dit insturen en een leuke prijs winnen.
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