27 mei 2021

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

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

CITO-periode
19.00u: tuinwerkavond
19.30u: MR-vergadering online

ALGEMEEN NIEUWS
MUSICAL: HULP

Houdt u van toneel en decor? Vindt u het leuk om de kinderen van
groep 8 te begeleiden bij hun musical? Ook als u geen kind in groep 8
heeft, kunt u meester Hajo en de kinderen helpen. Het gaat vooral om
het oefenen van de scènes. Wilt u Hajo een Topic via het ouderportaal
Kwieb sturen als u wilt helpen? Het gaat om ongeveer acht
woensdagen, van 11.30 tot 12.30 uur, vanaf komende week. Bedankt!
GOED BEZIG!

Gisteravond was het nog bedrijvig in school. De vader van Jamie heeft de buitenbank van het
kleuterplein gerepareerd, bedankt Paul! De tuingroep heeft gesnoeid en opgeruimd in de Torteltuin.
Wat fijn allemaal, met elkaar maken we de school nog mooier!
De volgende tuinwerkavond is maandag 31 mei, we starten om 19.00 uur. Iedereen is welkom om te
helpen.
Gezocht: oude handdoeken. Heeft u oude handdoeken over? De tuingroep kan deze goed gebruiken
om het nieuwe gereedschap mooi te houden.
Aangeboden: de tuingroep heeft frambozenstekjes uit de Torteltuin gehaald. Als u een
stekje wilt, kunt u deze vanaf maandag bij Marieke ‘bestellen’.
TUINWERKDAG

Op zaterdag 19 juni is de TuinWerkDag. Van 10.00-14.00 uur kunt u, zo lang als u wilt, mee tuinieren.
Gereedschap en kennis zijn aanwezig, we zoeken vooral uitvoerende handen. Heel fijn als u dan kunt
helpen! Groene groet van de tuingroep, Larissa, Suzanne, Geertje, Marieke
WIST U DAT…

•
•
•

de Avond4daagse Home Edition bestaat? Zie:
https://www.udi-sos.nl/individuelen/
we de overgebleven kleding uit de gevonden
voorwerpenbak naar de Kinderkledingbank hebben
gebracht?
we twee waveboards over hebben? Als u er één of twee
wilt hebben, kunt u het aan Marieke doorgeven.

De Pontonnier – Stichting Penta te Hoorn

