9 september 2021

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

Donderdag 16 september
Vrijdag 24 september
Dinsdag 28 september
Ma. 4 t/m wo. 6 oktober
Wo. 6 t/m vr. 8 oktober
Woensdag 6 oktober
Donderdag 7 oktober

19.30-21.00u: MR-vergadering op Jozefschool
13.15-14.00u: weeksluiting 1-2A, 1-2B, 3-4
20.00-21.30u: OV-vergadering
Kamp groep 6-7
Kamp groep 7-8
Start Kinderboekenweek
Studiedag: alle kinderen vrij
ALGEMEEN NIEUWS

VIERINGEN MET ELKAAR?

Of we feesten en vieringen zoals de weeksluitingen samen met
ouders/verzorgers kunnen vieren, hangt nog steeds af van de
coronamaatregelen. De jaaropening (die was gister) is altijd zonder
ouders/verzorgers, maar gister hebben we een link doorgestuurd zodat u
via Google Meet toch kon meekijken. De kwaliteit van beeld en geluid is
natuurlijk beperkt, we hebben niet de middelen voor een kwalitatief
uitstekende weergave. Maar u heeft in ieder geval een beeld van hoe het
er aan toe gaat.
De eerste weeksluiting is vrijdag 24 september, voor de kleutergroepen en groep 3-4. Gelukkig mogen
de kinderen weer met elkaar in de aula en op het schoolplein samen zijn. Met de huidige maatregelen
is het nog niet mogelijk om de weeksluiting met publiek te doen. Wij zullen dan een link sturen om
toch mee te kunnen kijken.
GROEPSNAMEN

Tijdens de jaaropening gisteren hebben alle groepen zich op het podium gepresenteerd en zijn de
groepsnamen bekend gemaakt. De groepsnamen zijn in het thema van de Kinderboekenweek: Worden
wat je wilt.
Groep 1-2A:
De Dolfijnen
Groep 1-2B:
De Zeeschildpadjes
Groep 3-4:
De Blije Boefjes
Groep 4-5:
De Dolle Dansers
Groep 6-7:
De Coole Cowboy Coureurs
Groep 7-8:
De Malle Mijnwerkers
GEZOCHT

Heeft u misschien de volgende dingen over en zouden wij die dan mogen overnemen?
• Grote handdoeken
• Witte plantenpotten (steen, plastic, blik, dat maakt niet uit)
• Planten of plantenstekjes
Wij kunnen het goed gebruiken! U kunt het laten inleveren bij Marieke. Bedankt!
De Pontonnier – Stichting Penta te Hoorn

