10 juni 2021

Nieuwsbrief van Jenaplanschool De Pontonnier in Hoorn
NIEUWS VAN DE DIRECTIE

AGENDA

Maandag 14 juni
Dinsdag 15 juni
Donderdag 17 juni
Vrijdag 18 juni
Zaterdag 19 juni
Eind juni
Dinsdag 22 juni
Woensdag 23 juni
Donderdag 24 juni
Donderdag 24 juni
Maandag 28 juni
Vrijdag 2 juli
Woensdag 7 juli
Donderdag 8 juli
Vrijdag 9 juli

Rapporten inleveren op school
20.00u: OV-vergadering
Sportdag groep 3 t/m 8, op schoolterrein
Rapporten mee
10.00-14.00u: TuinWerkDag
10-minutengesprekken (facultatief)
Studiedag: alle kinderen vrij
Mini-kamp groep 8
8.30-ongeveer 17.30u: Bovenbouwdag groep 6, 7, 8
Geen gym voor groep 3 t/m 8
19.30u: MR-vergadering
Opschoolreis alle groepen (op schoolterrein)
Musicaldag en afscheid groep 8
Laatste schooldag
Alle kinderen vrij

BRIEF OVER DE ZOMERSCHOOL

Namens Stichting Penta sturen we u bij deze Ponto een brief over de zomerschool die door de
stichting in de zomervakantie wordt georganiseerd. De brief is ook in het Pools en Arabisch vertaald.
Zie de bijlagen.
In de brief over het Nationaal Programma Onderwijs die we eerder deze week stuurden, was de link
naar de website over de subsidies vanwege de leerachterstanden niet aan te klikken. Hierbij alsnog:
https://www.nponderwijs.nl/ouders
VAKANTIES 2021-2022

Week
42
48
51
52, 1
8
15, 16
17, 18
21
23
28
29 t/m 34

Datum
Maandag 18 t/m vrijdag 22 oktober 2021
Vrijdagmiddag 3 december 2021
Vrijdag 24 december 2021
Maandag 27 december 2021 t/m vrijdag 7 januari 2022
Maandag 21 t/m vrijdag 25 februari 2022
Vrijdag 15 t/m maandag 18 april 2022
Maandag 25 april t/m vrijdag 6 mei 2022
Donderdag 26 en vrijdag 27 mei 2022
Maandag 6 juni 2022
Vrijdag 15 juli 2022
Maandag 18 juli t/m vrijdag 26 augustus 2022

Vakantie / feestdag / vrije dag
Herfstvakantie
Sinterklaas: school om 12.30 uur uit
Extra vrije dag
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag en Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Tweede Pinksterdag
Extra vrije dag
Zomervakantie
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Dit is het overzicht van d vakanties en vrije dagen voor het nieuwe schooljaar. Als we onze
studiedagen hebben vastgesteld, laten we u die ook weten. Het nieuwe schooljaar begint op
maandag 23 augustus 2021.
Met vriendelijke groet,
Monique Abbekerk, schoolleider
ALGEMEEN NIEUWS
TUINWERKDAG

Wat spelen de leerlingen toch graag in de Torteltuin! En wat is het een
prachtige oase van groen. Tijdens de TuinWerkDag op zaterdagochtend 19
juni tussen 10.00 en 14.00 uur gaan we snoeien, akkerwinde weghalen en
wat grotere klussen doen. Alle hulp is welkom! Komt u ons helpen? U hoeft
zeker geen groene vingers te hebben en tuingereedschap is aanwezig. U kunt uw kind(eren)
meenemen. En uw buren, ouders, broers en zussen… Hoe laat u naar de Torteltuin komt en hoe lang
u helpt, kunt u zelf bepalen. Als u graag werkhandschoenen gebruikt, neemt u deze dan mee? School
zorgt voor drinken en wat lekkers, u neemt zelf lunch mee als u dat wilt. Het zou super zijn als we
met een flink clubje aan de gang kunnen! U kunt zich opgeven bij Marieke.
Groene groetjes van de tuinwerkgroep, Larissa, Suzanne, Geertje, Marieke

DOORSCHUIFOCHTEND

Voor de doorschuifochtend hadden
we nog geen datum gepland. Nu we
de groepen nog steeds niet mogen
mengen, zien we af van een
doorschuifochtend. Mochten de
versoepelingen het binnenkort
toelaten, zullen we alsnog (spontaan)
organiseren dat de kinderen in hun
nieuwe groep en lokaal kunnen kijken.
Met de nieuwe kleuters worden
aparte afspraken gemaakt.
BERICHT VAN NETWERK

Meer informatie over het Texelse
kinderkamp van Stichting Netwerk
vindt u hier:
https://netwerkhoorn.nl/nieuws/nieuw-inschrijving-kinderkamp-2021
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