20 augustus 2021

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

Maandag 23 augustus
Deze week
Deze week
Maandag 30 augustus
Donderdag 2 september
Ma. 6 t/m vr. 10 september
Maandag 6 september

Eerste schooldag
Inloop ouders/verzorgers, zie stukje in deze Ponto
Thuis luizencontrole
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

Wat fijn om u en de kinderen weer te zien!
En wat leuk om kennis te maken met alle
nieuwe kinderen en hun ouders/verzorgers!
We hopen dat u een lekkere zomer heeft
gehad én dat u allemaal zin heeft in het
nieuwe schooljaar.
Wij hebben afgelopen week hard gewerkt
om alle spullen klaar te zetten, met elkaar
te overleggen en onze aandachtspunten
voor het nieuwe jaar te bespreken.
Wij staan te popelen, tot maandag!
ALGEMEEN NIEUWS
TEAM

We verwelkomen vijf nieuwe collega’s dit jaar, zij stellen zich hieronder aan u voor. Juf Ineke heeft
een berichtje voor u. En juf Bea werkt niet meer bij ons, maar we willen toch graag laten weten dat
haar herstel langzaam maar goed gaat.
BERICHT VAN JUF INEKE

Het is alweer een hele tijd terug dat het vorige schooljaar eindigde. De jaarsluiting
in aangepaste vorm, in de aula. Ik was daar gelukkig ook bij aanwezig. Heel erg
onwennig, niet als juf druk met aandacht voor alle kleuters. Zo raar….ook het feit
dat we binnen waren, zonder publiek en zonder andere tradities. Het voelde
allemaal heel dubbel. Toch was het een goede afsluiting van een bijzonder
schooljaar.
Het was even schrikken dat ik op het podium geroepen werd. Door Monique werd
ik toegesproken en uit de handen van kinderen kreeg ik een dik boek overhandigd.
Dat had ik niet zien aankomen en ik was erg verrast. Mooie tekeningen, lieve
briefjes van kinderen en toegevoegde kaarten en complimenten van ouders/verzorgers. Een beter
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begin van de vakantie kun je je niet wensen. Ik heb er menig keer in zitten te bladeren, waarbij mij
vooral bij de tekeningen steeds weer andere dingen opvielen. Alle tijd om dat rustig te bestuderen!
Ik wil iedereen die geholpen heeft bij het maken van dit boekwerk heel hartelijk bedanken. Ook
omdat ik me realiseer dat dit toch heel wat werk kostte in die toch al drukke en hectische periode
van de laatste schoolweken.
Nu zit de vakantie er weer op. Frisse klaslokalen, nieuwe juffen en ook weer nieuwe kinderen. Ik sta
nog steeds aan de zijlijn, niet aan de slag als juf van de kleutergroep. Gezondheid gaat nu voor.
Ik wens iedereen een goede start en een fijn schooljaar toe!
Groet van juf Ineke
TANJA

Beste ouders/verzorgers en leerlingen,
Ik ben Tanja van der Velden en ik zal komend schooljaar in groep 1/2a op
woensdag, donderdag en vrijdag lesgeven.
Afgelopen schooljaar heb ik le gegeven op Jenaplanschool De Tandem in
groep 1/2 en groep 5/6.
Ik woon in Hoorn met mijn twee zonen Jesse en Tijn. Ik vind het heerlijk
om leuke dingen te doen zoals reizen en lekker uit eten.
Ook kan ik genieten van een boek in de zon en van mijn tuin.
Ik kijk ernaar uit om op de Pontonnier te starten.
Tot ziens! (juf) Tanja
JOSIENE

Ik kom het team van de Pontonnier versterken en werk ik op de
maandag, dinsdag en woensdag in groep 1/2B. Vlak voor de
zomervakantie heb ik kennis gemaakt met, bijna, alle kinderen van de
groep. Hierbij had ik een tas mee met een aantal voorwerpen die bij mij
passen. Zo ook dit....
Ik ben namelijk graag te vinden in mijn moestuin.
Tsja, en wat is dit? De kinderen hadden verschillende
ideeën; bessen, druiven... Wat een kanjers dat we er samen achter kwamen dat dit
een tomatenplant is, die nog flink moet groeien en nog een rode kleur krijgt.
Fijn om elkaar toen al even gezien te hebben!
Ik kijk er naar uit om u binnenkort ook te mogen ontmoeten. We maken er samen
een fijn en leerzaam jaar van!
Groet, Josiene
ELLEN

Ik werd gevraagd mezelf voor te stellen
en iets over mezelf te vertellen
Oké, ik zal een poging wagen
en ik hoor het graag als iemand nog iets wil vragen
Mijn naam is Ellen Schulze, mijn partner heet Erik en Tim is mijn (10 maanden oude) zoon
we wonen fijn in Hoorn en alles is best heel gewoon
Wat ik graag doe is wandelen en improviseren
en ook banen zwemmen ben ik regelmatig aan het proberen
Ik ben kleuterjuf, inmiddels al 12 jaar
en ik denk dat we het heel leuk gaan hebben met elkaar!
Ik zie jullie op donderdag en vrijdag in 1/2B
Hartelijke groetjes juf Ellen
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MANDY

Even voorstellen….
Mijn naam is Juf Mandy (Mandy Easton) en ik kom bij jullie op
school werken in groep 6/7 op woensdag, donderdag en vrijdag.
Daar kijk ik ontzettend naar uit!
Ik woon nog niet zo lang in Hoorn, ruim een jaar nu samen met
mijn vriend Marcel. Afgelopen november is ons zoontje Mavey
geboren. Hij is nu bijna 8 maanden oud.
Komend schooljaar sta ik alweer 10 jaar voor de klas.
Niet alleen op verschillende plekken in Nederland heb ik als juf
gewerkt, ook ben ik juf geweest op een basisschool in Suriname en
op een basisschool op Aruba. Dit waren allebei geweldige ervaringen en ik vertel hier graag over.
Reizen is dan ook een grote hobby van mij, samen met lezen en sporten. Ik heb ondertussen al heel
wat plekken van de wereld kunnen bezoeken en er komen er vast nog veel meer bij.
Ik hoop jullie binnenkort allemaal te leren kennen. We gaan er een hele leuke tijd van maken. Ik heb
er zin in! Tot snel! Juf Mandy
MIRJAM

Ik ben Mirjam en ik wil me graag even voorstellen omdat ik op de
Pontonnier kom werken.
Ik woon in Opmeer met mijn man en 2 kinderen, waarvan de oudste
volgend jaar start op het OSG in Hoorn. De jongste blijft nog even op
de basisschool.
Ik vind het heerlijk om lekker te lezen, wandelen, puzzelen en leuke
uitstapjes maken nu het weer kan!
Ik heb afgelopen 15 jaar gewerkt als leerkracht in het speciaal
onderwijs. De eerste 12 jaar op het Voortgezet Speciaal Onderwijs in
Alkmaar en daarna heb ik de overstap gemaakt naar het IKEC in
Hoorn en gewerkt met het jonge kind in het speciaal onderwijs.
Mooi en dankbaar werk om te doen.
Toch voelde ik al een tijdje de behoefte om iets anders te gaan doen
en die uitdaging heb ik gevonden bij de Pontonnier.
Ik ga vanaf volgend schooljaar 1 dag werken als IB-er en 1 dag als
SEN-leerkracht. Functies waar ik heel veel zin in heb!
Ik hoop jullie snel te zien en te spreken! Groetjes Mirjam
IN SCHOOL

Afgelopen jaar heeft u uw kind(eren) op het schoolplein afgezet en gingen alle kinderen zelf naar
binnen. De reden (corona) was niet leuk, maar de uitwerking heel positief! We merkten bijvoorbeeld
dat de kinderen veel sneller zelfstandig hun spullen konden opruimen en dat we een heel rustig
begin van de schooldag hadden. Dit willen we graag zo houden. De gewoonte blijft dus dat kinderen
vanaf het schoolplein zelf naar binnen gaan, u als ouder/verzorger blijft op het plein.
Natuurlijk zijn we blij dat we nu wel weer wat mensen in school kunnen laten. Voor u is het fijn om in
school te kijken waar uw kind mee bezig is en uw kind zal u graag alles laten zien. Daarom
organiseren we meerdere keren per jaar een inloopweek. Die zal plaatsvinden in de week vóór een
vakantie. En ook aanstaande week heeft u de mogelijkheid om in de klas te kijken. Houd u alstublieft
afstand.
Voor de groepen 1-2: één ouder/verzorger kan deze week in de ochtend met het kind naar binnen
lopen en in de klas kijken. U komt binnen via de normale kleuteringang, kijkt met uw kind mee en
verlaat het lokaal via de ‘tuindeuren’. Kinderwagens graag buiten laten.
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Voor groep 3: deze kinderen gaan nu via ‘het grote plein’ en de hoofdingang naar binnen, dat is best
spannend! Daarom mag er maandag één ouder/verzorger mee tot in het lokaal van juf Joke en juf
Louise.
Voor groep 3 t/m 8: deze week kunt u na schooltijd, tussen 14.15 en 14.30 uur, even met uw kind
zijn/haar klas bezoeken. Als u ziet dat het al druk is, wilt u daar dan rekening mee houden?
BESLISBOOM

Er is een nieuwe beslisboom in verband met verkoudheidsklachten uitgegeven. Deze vindt u in de
bijlage.
BERICHT VAN DE OV: TERUGBLIK SCHOOL(REIS)PLEINDAG

Vlak voor de zomervakantie op vrijdag 2 juli hebben wij een megaleuke school (reis) pleindag gehad!
Het weer was prachtig!
Alle klassen hebben vijf onderdelen doorlopen, namelijk een vossenjacht, een stormbaan,
waterspelen en springkussen, escape room en een parcours oud-Hollandse spelletjes! Tijdens de
lunch hebben de kinderen een broodje hamburger van de BBQ gekregen en als afsluiter kwam De
Ijscokar ieder kind verwennen met schepijs naar keuze, spikkels en een chocolaatje!
Wij hebben leuke reacties gehoord van de kinderen, waaronder “dit was de leukste dag van het
schooljaar!”
Met dank aan alle hulpouders en hulpzussen voor het begeleiden van de kinderen tijdens de
vossenjacht, de stormbaan, de oud Hollandse spellen, de escape room en met waterspelen, maar
ook het bakken van de hamburgers en het kiezen van de ijssmaak!
Speciale dank voor de sponsoring van Piet de Wit. De vegetarische burgers waren een succes!
Al afsluitend een dank je wel aan Natasja, Saskia en Nadine voor het regelen van de schoolpleindag
en alle andere ouderverenigingsleden voor de ondersteuning en hulp!
Wij hopen volgend jaar weer op een schoolreis, maar dit was een perfect alternatief! Hopelijk
hebben we komend jaar weer vele leuke uitjes. Mocht je graag willen helpen, spreek ons aan of meld
je aan bij de oudervereniging, ov.pontonnier@stichtingpenta.nl
Groeten,
De oudervereniging
KORT EN KRACHTIG…

•
•
•
•
•
•
•

We hebben sinds dit jaar weer twee kleutergroepen! De klassen beginnen heel klein, per
groep ongeveer 13 kinderen. In de loop van het schooljaar komen daar nog nieuwe
leerlingen bij.
Checkt u uw kind thuis regelmatig op luizen?
In de zomervakantie groeien veel kinderen uit hun gymschoenen en -kleding. Misschien
handig om dat even na te gaan en eventueel een grotere maat te kopen.
Tip: zet de naam van uw kind(eren) op hun spullen, met name op bekers, broodtrommels,
tassen.. En voor groep 1-2 ook op de gymschoentjes.
In de zomervakantie is de tuingroep gewoon doorgegaan met het onderhoud. Ook
morgenochtend (zaterdag) zijn ze in de tuin te vinden. Geweldig gedaan, tuingroep! Als u ook
wat wilt doen, heel graag! U kunt het laten weten aan Marieke (administratie).
We hebben nieuw zand in de zandbak op het kleuterplein! Ook hebben we een nieuw net. Er
mag niet meer op de rand van de zandbak gelopen geworden, vanwege snellere slijtage van
het net. Wilt u jongere broertjes/zusjes die meekomen niet meer op de rand laten lopen?
Ook de nieuwe zandtafel werd meteen gevuld…
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Dinsdag en donderdag zijn de gymdagen voor groep 3 t/m 8. Groep 7-8 begint dan altijd bij
de gymzaal bij de Huesmolen, zij komen dus niet eerst naar school.
Broer-zusfoto’s door de schoolfotograaf zijn vanwege de maatregelen helaas nog niet
mogelijk. Pieter Prins, de schoolfotograaf, maakt van elk kind een portretfoto en van elke
klas een groepsfoto.
Kinderen mogen weer trakteren wat ze willen voor hun verjaardag. Dat alleen verpakte
lekkernijen toegestaan zijn, vervalt. Wel wijzen we u op ons gezonde traktatiebeleid.
In de vakantie zijn de toiletten bij de middenbouw vervangen. Er was steeds veel lekkage
(van schoon water uit de stortbakken), hopelijk is dit nu echt opgelost.
We hebben heeeeel veel opgeruimd in school. Een grote grofvuilbak is al vol en wordt
maandag opgehaald. Er staat ook nog veel meubilair op het schoolplein, dat wordt later
opgehaald. Heeft u interesse in tafeltjes, stoeltjes of iets anders? Neem het gerust mee!

Tot maandag!
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