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

Vrijdag 2 juli

8.30-15.30u: schoolreisdag alle groepen (op
schoolterrein)
13.00-14.00u: doorschuifmiddag
19.00u: Tuinwerkavond
Musicaldag en afscheid groep 8
Groep 8 start om 10.00u
Laatste schooldag (er is gewoon gym)
14.15u: bloemenpluk Torteltuin
Alle kinderen vrij

Maandag 5 juli
Dinsdag 6 juli
Woensdag 7 juli
Donderdag 8 juli
Donderdag 8 juli
Donderdag 8 juli
Vrijdag 9 juli

ALGEMEEN NIEUWS
DOORSCHUIFMIDDAG

Aanstaande maandagmiddag gaan de kinderen 's middags kennismaken met hun nieuwe groep en
hun leerkracht(en). Ook de nieuwe collega’s zullen hierbij aanwezig zijn.
MUSICAL GROEP 8

Groep 8 is druk bezig met het oefenen voor de musical.
Groep 1 t/m 7 gaat woensdagochtend naar het optreden
kijken. Voor de avond nodigt elke groep 8 leerling 2 mensen
uit voor de voorstelling. Helaas moeten we rekening houden
met de 1,5 meter tussen huishoudens, dus is er geen ruimte
voor (veel) meer mensen. We maken er een mooie dag en
avond van en wensen groep 8 veel plezier en succes met hun
musical!
JAARSLUITING

Het schooljaar zit er alweer bijna op en dat betekent dat we het schooljaar samen gaan afsluiten. Dat
doen we op donderdagmiddag in de aula van de school. Elke groep verzorgt een optreden en we
nemen dan ook afscheid van juf Jill en juf Bea. Helaas kunnen we u hiervoor niet uitnodigen, we
hopen dat het volgend schooljaar weer allemaal wel kan.
MORGEN SCHOOLREISDAG

Wat goed, we hebben genoeg hulp voor de schoolreisdag!
Belangrijke informatie:
De dag is van 8.30 tot 15.30 uur. De kinderen gaan met hun klas vijf onderdelen doen, zoals een
stormbaan, oud-Hollandse spelletjes, chillen, vossenjacht in de wijk, escaperooms in school en meer!
Als 10-uurtje krijgen de kinderen een Sultana en limonade. Tussen 12.00 en 13.00 uur staat de
barbecue klaar voor de lunch. Ook aan vegetarische kinderen is gedacht. Rond 14.30 uur komt de
ijscokar op de pleinen, te beginnen bij de kleuters. U kunt uiteraard ook nog eten meegeven aan uw
kind. Nadine en Natasja, bedankt voor het vele regelwerk voor deze schoolreisdag!

De Pontonnier – Stichting Penta te Hoorn

1 juli 2021
TORTELTUIN

De tuinwerkgroep werd goed geholpen door de meiden. Het
eerste bijenhotel hangt! De bijenhotels zijn gemaakt door
Peggy, de moeder van Kees en Noor. Cliënten van de
dagbesteding hebben geholpen de bijenhotels te maken, dank
jullie wel!
DANK

Sinds de scholen weer open zijn, is ook de Torteltuin meer
onder de aandacht gekomen. Larissa, Suzanne en Nadine
hebben zich sterk ingezet om het onderhoud van de Torteltuin
weer vorm te geven. En dat is ze gelukt! Elke week is er een
tuinwerkavond op dinsdag of woensdag, er is nieuw
gereedschap gekocht, tuin en schuurtje zijn opgeruimd en het
groen staat er steeds mooier bij. Een hartelijk dank je wel
namens de kinderen en het team aan Larissa, Suzanne,
Geertje, Maarten, Gina, Nadine, Jessica, Dominique, Sanne,
Patty en Petra!
GEWONNEN!

Vandaag werd aan groep 6, 7 en 8 een prijs uitgedeeld! Tijdens de Schooldag van de Duurzaamheid
afgelopen najaar heeft onze school de gedeelde twee plaats gehaald. Vandaag kregen we een hele
tas vol met vogelhuisjes. We zetten ze nu in elkaar en ze worden versierd. Dan kunnen we ze daarna
in de Torteltuin en op de schoolpleinen ophangen, misschien wel samen met de tuingroep.
Volgend jaar doen we weer mee met de Schooldag van de Duurzaamheid.
WIST U DAT…

•
•
•
•
•
•

Mad Science volgend schooljaar weer een show komt geven op school? Bij genoeg
aanmeldingen starten daarna de naschoolse lessen waar u uw kind voor kunt opgeven
Juf Ineke ook naar de jaarsluiting met de kinderen komt kijken?
Groep 1-2 vandaag een echte brandweerwagen op bezoek had? Bedankt Pamela, moeder
van Fayen en Ailyn, voor het regelen!
We een nieuw zandbaknet hebben? Dat zal de buurtkatten weer goed afschrikken!
Er nu geen kinderen meer over de zandbakrand mogen lopen? Anders slijt het net zo snel.
De kinderen een leuk aandenken aan de Schoolreisdag krijgen?
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