17 juni 2021

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

Vrijdag 18 juni
Zaterdag 19 juni
Eind juni
Dinsdag 22 juni
Woensdag 23 juni
Donderdag 24 juni
Donderdag 24 juni
Maandag 28 juni
Donderdag 1 juli
Vrijdag 2 juli
Woensdag 7 juli
Donderdag 8 juli
Vrijdag 9 juli

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
groep 1-2: Waterfeest (bij mooi weer)
Opschoolreis alle groepen (op schoolterrein)
Musicaldag en afscheid groep 8
Laatste schooldag
Alle kinderen vrij

JUF INEKE LAAT VAN ZICH HOREN

Dit bijzondere schooljaar loopt alweer naar het einde. In augustus heb ik mij af
moeten melden. Helaas verliep het herstel niet zoals ik hoopte, maar de plannen
lagen klaar om in januari terug te komen op therapeutische basis. Door de coronamaatregelen moest de school sluiten.
In de periode van december tot en mei deden zich echter andere problemen voor
betreffende mijn gezondheid. Er waren, om het zo maar te zeggen, flinke hobbels in
de weg gekomen. Dit had tot gevolg dat ik in die maanden niet naar school toe kon
en mocht komen. Bijzonder was het dat Marieke juist toen een palmpaasstok en tekeningen van de
kinderen kwam brengen. Het deed me goed om te tekeningen en de bijgeschreven opmerkingen te
lezen! Inmiddels heb ik de eerste operatie achter de rug en ben ik met het herstel bezig.
Af en toe kom ik na schooltijd een kopje thee drinken met de collega’s. Het is een bijzonder gevoel
om weer het schoolgebouw binnen te stappen en de nieuwe teamleden te ontmoeten .
Het is onduidelijk hoe mijn herstel verder zal verlopen. Meer kan ik er op dit moment jammer genoeg
niet over zeggen. Rest mij nog om ieder een fijne zomervakantie te wensen en gezond te blijven!
Groeten van juf Ineke
FORMATIE

Volgende week hoort u van ons met welke kinderen uw kind in de klas komt. We kunnen u nu alvast
laten weten welke leerkrachten er in welke groep staan:
Groep 1-2 A: Martine, Tanja en Nina
Groep 1-2 B: Josiene en … (gesprekken zijn gaande)
Groep 3-4:
Joke en Louise
Groep 4-5:
Yanouk en Linda
Groep 6-7:
Marije en Mandy
Groep 7-8:
Hajo
Miranda ondersteunt in de middenbouw en we verwelkomen Mirjam als IB’er en SEN-leerkracht.

De Pontonnier – Stichting Penta te Hoorn

17 juni 2021
ALGEMEEN NIEUWS
TUINWERKDAG

Fijn dat we al wat helpende handen mogen verwelkomen aanstaande
zaterdag bij de TuinWerkDag! Vandaag komt de gemeente onkruid
weghalen op de pleinen en een boompje in de Torteltuin omhakken. Het
boompje heeft zieke wortels en staat op omvallen. Super dat we met elkaar
onze werk- en woonomgeving steeds mooier maken! Heeft u zaterdagochtend een uurtje over, omt
u dan gerust even langs bij deTorteltuin, dan ziet u wat het onderhoud ongeveer inhoudt. Tot ziens!
OPSCHOOLREIS, BERICHT VAN DE OUDERVERENIGING

Beste ouders/verzorgers van de Pontonnier,
Door corona is onze schoolreis geannuleerd, maar hebben wij een onwijs leuke dag op en rond de
school gepland! Daar hebben wij jullie hulp bij nodig! Kunt u op vrijdag 2 juli van 8.30-15.30 uur
helpen met de geplande activiteiten? Meld u aan via ov.pontonnier@stichtingpenta.nl
Bedankt!
VERKEER

Van een ouder hebben wij de tip ontvangen voor een verkeersexamen thuis. Dit kan voor groep 8
nog een mooi idee zijn. Zij gaan immers volgend schooljaar naar de middelbare school en we willen
dat dit veilig gebeurt. Op onderstaand adres is meer informatie te vinden:
https://vvn.nl/praktijktoets-thuis
NIEUWE BOEKEN

Vandaag is er een start gemaakt met het stickeren van de nieuwe boeken voor de schoolbieb. Deze
boeken gaan nu direct in de kast, zodat de kinderen er nog voor de zomer in kunnen lezen of alvast
ideeën opdoen voor volgend jaar. Bedankt voor de hulp! Volgende week gaan we verder.
BERICHT VAN DE GEMEENTE OVER SCHEIDEN

1.Hoorn besteedt extra aandacht aan het onderwerp
‘scheiden’. In de campagne staan verhalen van inwoners
en professionals centraal. Via persoonlijke verhalen wil
de gemeente mensen bewust(er) maken van hun eigen
kracht bij zorgvragen en hulpmogelijkheden. Als u nu te
maken heeft met een scheiding, kunt u alle hulp
gebruiken. Misschien heeft u dan ook iets aan de website
van de gemeente: https://www.hoorn.nl/ZORGDICHTBIJ
WIST U DAT…

•
•
•
•
•
•
•

Groep 3 t/m 8 lekker heeft lopen zweten tijdens de sportdag vandaag?
Groep 3-4 eitjes van lieveheersbeestjes heeft gevonden?
Die lieveheersbeestjes nu de luizen in de Torteltuin te lijf gaan?
Groep 4-5 en 6-7 een creatieve workshop met
hardschuim van de Blauwe Schuit krijgen?
De timmerhoek bij de kleuters weer lekker met hout
gevuld raakt? Met onder andere dank aan de opa van
Jari!
De musicaloutfits van groep 8 steeds completer
worden?
Groep 4-5 met kunst van Escher en Mondriaan bezig is?
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SPORTBERICHT
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