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

Woensdag 9 juni
Vrijdag 18 juni
Zaterdag 19 juni
Eind juni
Dinsdag 22 juni

19.00u: tuinwerkavond
Rapporten mee
10.00-14.00u: TuinWerkDag
10-minutengesprekken (facultatief)
Studiedag: alle kinderen vrij

FORMATIE

De afgelopen weken zijn we al druk bezig geweest met de
formatie voor volgend schooljaar. Ik kan u vandaag dan ook
alvast laten weten welke groepen we volgend jaar hebben.
Dat is goed nieuws, want we mogen starten met zes
groepen. We hebben gezien dat het aantal leerlingen dat
instroomt flink is toegenomen. De kleutergroep is echt
groot, maar gelukkig is er voldoende hulp voor juf Martine
en juf Bea. We zijn ook bezig de juiste mensen op de juiste
plek in te zetten en met de komst van een zesde groep is er
ook nieuw personeel nodig. De gesprekken met
sollicitanten zit in een afrondende fase. Ik hoop u dat de
volgende keer te kunnen meedelen.
De groepsindeling voor het nieuwe schooljaar is als volgt: 1/2 a, 1/2 b, 3/4, 4/5, 6/7 en 7/8.
De kleutergroepen zullen klein starten, maar uiteraard komen daar gedurende het jaar kinderen
bij. De leerkrachten zijn op dit moment druk bezig met het verdelen van de kinderen over de nieuwe
combinatiegroepen. U hoort hier ook zo snel mogelijk meer over.
Juf Jill
Zoals u verderop kunt lezen, nemen we aan het eind van het schooljaar afscheid van juf Jill. Zij gaat
een nieuwe uitdaging aan en dat gunnen we haar natuurlijk van harte. Uiteraard is dat voor onze
school erg jammer en ook haar kennis die ze heeft ingezet in de SEN-klas zullen we enorm gaan
missen.
Juf Ineke
Juf Ineke is ook helaas nog steeds met ziekteverlof en we missen haar enorm. De kinderen en het
team laten dit ook regelmatig aan haar weten. We hopen juf Ineke binnenkort weer op school te zien
om eens een kopje thee/koffie met ons te drinken.
Interim IB
Tot de zomervakantie komt Marjolein Roozendaal ons extra ondersteunen. Zij is een ervaren IB’er en
zal een aantal zorgtaken die er liggen op zich nemen. We zijn heel blij met Marjolein en wensen haar
veel plezier en voldoening bij ons op school!
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AUDIT

Afgelopen maandag was er dan eindelijk de audit. Het auditteam bestaat uit een
groep van zes Pentamedewerkers: directeuren, IB’ers en leerkrachten. Zij kwamen
de hele dag op school en voerden gesprekken met directie, ouders en leerlingen
en gingen op klassenbezoek. Hun opdracht was te kijken hoe De Pontonnier de
herstelopdracht van de inspectie heeft opgepakt. Deze herstelopdracht heeft de
inspectie in november 2019 aan De Pontonnier meegegeven naast een voldoende beoordeling. De
inspectie zag destijds prima onderwijs met voldoende differentiatie, maar er waren nog
verbeteringen aan te brengen in de manier van verslaglegging en de zichtbaarheid in dagelijks
handelen in de klas.
Het auditteam heeft zich afgelopen maandag zeer welkom gevoeld en was enthousiast over onze
school en haar omgeving. Ook de SEN-klas werd als zeer positief ervaren. Zij hebben in de
terugkoppeling aan het einde van de dag ook een positief beeld van de verbeterpunten die de
inspectie nog voor ons had. Daar zijn we als team erg blij mee, want hier is hard aan gewerkt de
afgelopen tijd. Wij kijken dan ook terug op een positieve dag en we hebben kunnen laten zien hoe
fijn onze school is.
RAPPORTEN

Het laatste rapport van dit schooljaar zal weer een aangepaste versie zijn. De tijd tussen het vorige
rapport en het komende rapport is zo beperkt dat het team ervoor heeft gekozen weer een
aangepaste versie mee te geven. Dit rapport zal ongeveer hetzelfde zijn als het rapport dat de
kinderen in november hebben gekregen. Er zal wel een uitdraai van de cito-resultaten worden
toegevoegd en er zal door de kinderen ook een deel worden ingevuld.
De gesprekken die naar aanleiding van het rapport gevoerd zullen worden zijn facultatief. Dat
betekent dat de leerkrachten bekijken met welke ouders/verzorgers en kinderen een gesprek nodig
is. U kunt ook zelf aangeven graag een gesprek met de leerkracht te willen aangaan. Mocht er geen
uitnodiging van de leerkrachten komen en u zelf ook geen behoefte aan een gesprek hebben, dan is
er geen noodzaak om deze keer een afspraak in te plannen.
Voor groep 7 geldt dat zij een "schot voor de boeg" krijgen met betrekking tot het schooladvies. Met
deze ouders/verzorgers en kinderen worden wel gesprekken gevoerd.
Het rapport wordt meegegeven op vrijdag 18 juni. De afspraken voor een gesprek
zijn via Kwieb te maken.
Met vriendelijke groet,
Monique Abbekerk, schoolleider
ALGEMEEN NIEUWS
BERICHT VAN JUF JILL

Met een dubbel gevoel zal ik eind dit schooljaar afscheid nemen van De
Pontonnier. Naast mijn werk als leerkracht en SEN-klas leerkracht, heb ik de
afgelopen 2,5 jaar een studie tot Orthopedagoog gevolgd. In januari ben ik
afgestudeerd en ben ik mij gaan oriënteren. De insteek was een combinatie als
leerkracht op De Pontonnier én Orthopedagoog in de jeugdzorg. Er kwam een
vacature vrij bij het ADHD en Autisme Centrum Westfriesland en ik heb toch
besloten om daar volledig voor te gaan. Ik heb de afgelopen drie jaar met heel
veel plezier op De Pontonnier gewerkt, daar wil ik jullie dan ook graag voor
bedanken. Ik ga genieten van de laatste schoolweken met de kinderen!
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BUITENSPELEN EN BOUWEN BIJ DE KLEUTERS

Eindelijk is daar de zon! We kunnen weer lekker buiten spelen en doen dit ook langer en meer als de
zon zo heerlijk schijnt. We willen de ouders vragen om jullie zoon of dochter in te smeren. Natuurlijk
mag er zonnebrandcrème in de tas mee naar school, zodat uw zoon of dochter zichzelf in kan smeren
voor het buiten spelen.
Voor bij het buiten spelen zoeken we stevige plastic kratjes, heeft u die misschien over? De bouwers
kunnen deze goed gebruiken!
En voor de timmerhoek zijn we op zoek naar kleine stukjes hout, heeft u dat misschien? Alle restjes
zijn welkom. Bedankt alvast!
WIST U DAT…

•
•
•
•

•
•

de waveboards en frambozenstekjes allemaal een nieuwe eigenaar hebben gevonden?
zaterdag 19 juni de TuinWerkDag is? Iedereen kan komen helpen en uw kinderen kunnen
gewoon meekomen.
we genoeg ouderhulp voor bij de musical hebben?
meester Hajo groep 7-8 voorleest uit het boek ‘Razend’ van Carry Slee?

er in groep 6-7 de afgelopen weken leuke dramalessen gevolgd worden, waarbij
pantomime en improviseren tot nu toe aan bod zijn gekomen?
er vandaag in groep 6-7 een (online) gesprek is geweest met een brandweervrouw?

BERICHT VAN STICHTING NETWERK
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