25 juni 2021

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

Eind juni
Maandag 28 juni
Donderdag 1 juli
Vrijdag 2 juli
Woensdag 7 juli
Donderdag 8 juli
Vrijdag 9 juli

10-minutengesprekken (facultatief)
19.30u: MR-vergadering
Groep 1-2: Waterfeest (bij mooi weer)
Opschoolreis alle groepen (op schoolterrein)
Musicaldag en afscheid groep 8
Laatste schooldag en bloemenpluk Torteltuin
Alle kinderen vrij

FORMATIE

U heeft woensdagavond de groepslijst voor volgend schooljaar ontvangen. Wij hebben ondertussen
ook de laatste vacature ingevuld. Juf Ellen Schulze komt in groep 1-2B werken.
Dat maakt het overzicht als volgt:
Groep 1-2 A:
Groep 1-2 B:
Groep 3-4:
Groep 4-5:
Groep 6-7:
Groep 7-8:
Ondersteuning gr 3 t/m 5:
Gymleerkracht:
IB/SEN-klas:
Schoolleider:
Hulpconciërge:
Administratie:

Martine, Tanja en LIO-stagiaire Nina
Josiene en Ellen
Joke en Louise
Yanouk en Linda
Marije en Mandy
Hajo
Miranda
Rowan
Mirjam Tilet
Monique
Patrick
Marieke

We nemen afscheid van Jill en Bea. Jill heeft een andere baan, bij het ADHD- en autismecentrum. Juf
Bea mocht in april al met pensioen, maar heeft dat uitgesteld om bij ons het schooljaar als invaller
vol te maken. Daar zijn we Bea zeer dankbaar voor!
Jill en Bea zijn allebei op de laatste schooldag op school.
VERSOEPELINGEN

In het onderwijs mogen we ook versoepelen. Daar
zijn we heel blij mee, want dat geeft ons in de
laatste weken de tijd om nog wat te organiseren,
zoals het opvoeren van de musical en de
jaarsluiting. Helaas kunnen we bij de jaarsluiting
nog geen ouders/verzorgers uitnodigen. Ook
kunnen we weer met twee groepen tegelijk
buiten spelen. Fijn! We gaan nog twee mooie
weken tegemoet.
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ALGEMEEN NIEUWS
SCHOOLREISDAG, BERICHT VAN DE OUDERVERENIGING

Beste ouders/verzorgers van de Pontonnier,
Voor de alternatieve schoolreisdag op vrijdag 2 juli in en rond de school hebben wij nog ongeveer 15
mensen nodig om te helpen. Bijvoorbeeld bij het begeleiden van een groepje of als vos. U kunt zich
ook voor een deel van de dag opgeven. Het is zo leuk dat er eindelijk weer activiteiten kunnen zijn,
de kinderen kijken er ook naar uit. Helpt u mee? Meldt u zich dan aan via
ov.pontonnier@stichtingpenta.nl. Bedankt!
WIST U DAT…

•

•
•

•
•
•

de groepen na het weekend weer samen buiten mogen
spelen? Groep 3-4 en 4-5 hebben dan weer tegelijk de kleine
en de grote pauze. Ook groep 6-7 en 7-8 zijn dan tegelijk
buiten.
we zomaar een sjoelbak cadeau hebben gekregen van een
oud-leerling?
de Brede School al vier aanmeldingen van onze groep 4-5
leerlingen heeft gekregen voor de workshop ‘Maak je eigen
elektrische auto’? Kinderen uit groep 4 en 5 kunnen zich nog
tot en met zondag opgeven.
groep 6-7 en 7-8 een heerlijke ‘kampdag’ in het Streekbos
heeft gehad?
we een nieuwe regenton in de Torteltuin hebben? Perfect!
u uw kind nog kunt aanmelden voor de Penta zomerschool? Er
zijn nog een paar plekjes in de groepen 3 t/m 8. 1-2 is vol.

BERICHT VAN SUMMER CAMP

Summer camp biedt kinderen de kans om in de zomervakantie in kleine groepen een extra week
bezig te zijn met sport, dans, creativiteit en leuke lessen, alles geheel in het Engels. De lessen tijdens
Summer Camp zijn erop gericht om de kinderen zich comfortabel te laten voelen bij het gebruik van
de Engelse taal. De kinderen worden ingedeeld op leeftijd en het programma is op iedere
leeftijdsgroep aangepast en worden door het enthousiaste ‘Teacher Team’ begeleid.
Er wordt Engels gesproken, echter daar waar nodig zal er, zeker voor de jongsten, ook een
ondersteunend woord in het Nederlands gebruikt worden. Op de laatste middag wordt het Summer
Camp feestelijk afgesloten. Tijdens deze “graduation ceremony” ontvangen alle kinderen hun
Summer Camp-certificaat. Hoe het slot gaat verlopen met de high tea, de voorstellingen en de
graduation is afhankelijk van de op dat moment geldende regels omtrent corona. Net als vorig jaar
zal Summer Camp geheel corona-proof plaatsvinden. Indien Summer Camp door
overheidsmaatregelen niet door kan gaan, krijgt u 100% uw geld retour.
Datum:
12 t/m 16 juli
Summer Camp is een dagkamp: 9.00-16.00u
Pre en after care zijn optioneel: 8.00-17.00u
Leeftijd:
4 t/m 12 jaar
Kosten:
€ 295,- (in Juli / 5 dagen)
Informatie en inschrijven:
www.summercamp.nl
Locatie:
BS De Wingerd, Sint Martinusstraat 1, Zwaag
Kinderen in groep 8: Teen Camp
Volledig Engelstalig summer school programma op Kasteel Assumburg (11-17 jaar). Met dagelijks 4
uur intensieve lessen Engels in de ochtend. In de middag en avond sportieve en creatieve
activiteiten. 100% Fun + 100% Engels. De ideale voorbereiding voor het komende jaar op het
voortgezet onderwijs.
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