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

Maandag 30 augustus
Maandag 30 augustus
Donderdag 2 september
Ma. 6 t/m vr. 10 september
Maandag 6 september
Woensdag 8 september

Rapportmappen laten inleveren bij leerkracht
Groep 3 t/m 8: show Mad Science op school
Digitale informatie over de groepen
Startgesprekken met alle ouders/verzorgers
Schoolfotograaf: portret van elk kind en groepsfoto’s
Jaaropening en start thema alle groepen, in aula,
zonder publiek
ALGEMEEN NIEUWS

KALENDERS

De papieren jaarkalenders zijn gisteren uitgedeeld aan elk oudste
kind van een gezin. In de kalender staan voor het hele jaar de
activiteiten ingepland. Er zal gerust nog eens iets veranderen, ook
bijvoorbeeld vanwege de coronamaatregelen. Daarom raden wij
aan de agenda in Kwieb in de gaten te houden, die is actueel en
leidend. Die agenda zal begin volgende week helemaal ingevuld zijn.
OP TIJD

We willen graag op tijd beginnen met de lessen. Groep 3 t/m 8 begint met stil lezen en dan is
het erg storend als er nog steeds kinderen binnen druppelen. De deuren gaan om 8.20 uur
open en om 8.30 uur start de groep. Wilt u ervoor zorgen dat uw kind op tijd kan beginnen?
BERICHT VAN DE GEMEENTE: TONK

Door de coronamaatregelen hebben sommige mensen minder inkomen of
zijn zelfs hun baan kwijt geraakt. De TONK-regeling is een eenmalige
uitkering van € 2.400 over de periode januari 2021 tot en met september
2021. Inwoners van Hoorn kunnen dit bedrag gebruiken om noodzakelijke
woonkosten zoals gas, water, licht, hypotheek of huur in deze moeilijke
tijden te kunnen betalen. De regeling is makkelijk via de website aan te vragen; www.hoorn.nl/tonk.
Hier vindt u ook meer informatie. Voor vragen over hulp bij rondkomen en andere steunregelingen
verwijs ik u graag naar www.hoorn.nl/rondkomen, de deskundigen zijn bereikbaar via
telefoonnummer 0229 25 22 00.
WIST U DAT…

•
•
•
•
•
•

we bij de twee kleutergroepen nieuwe spel- en leermaterialen én meubilair hebben?
Maud stage komt lopen bij juf Ellen in groep 1-2B? Welkom Maud!
we in totaal 16 m3 grof vuil hebben laten ophalen..?
alle groepen aan het nadenken zijn over hun groepsnaam? Deze worden op 8 september
bekend gemaakt en u kunt ze teruglezen in de Ponto van die week.
u nu alle leerkrachten een Topic (persoonlijk bericht) kunt sturen?
u alle info over het ouderportaal Kwieb hier kunt vinden:
https://support.ziber.nl/hc/nl/categories/115000861469-Voor-ouders
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PARKEREN

Langs de weg voor de school mag niet geparkeerd worden, u zet uw auto in een parkeervak.
Parkeren op de weg levert gevaarlijke situaties op, zeker bij de bochten en het zebrapad. Houdt u
alstublieft rekening met andere weggebruikers (ook veel kinderen op de fiets bijvoorbeeld) en geef
het goede voorbeeld. Op dit kaartje zit u waar u allemaal kunt parkeren rondom onze school.
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