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Nieuwsbrief van Jenaplanschool De Pontonnier in Hoorn
NIEUWS VAN DE DIRECTIE

OUDERAVOND GAAT NIET DOOR

Op 18 november staat er een thematische ouderavond gepland. Door de oplopende cijfers van
besmetting etc. heb ik besloten deze uit te stellen naar een nader te bepalen datum in het voorjaar.
Op dit moment wil ik liever niet met een grote groep samenkomen in een ruimte. Dat vind ik heel erg
jammer, want ik zag er naar uit u allen te ontmoeten op school en te vertellen waar we zoal mee
bezig zijn als team en school. Zodra er een nieuwe datum bekend is, zal dat via de Ponto naar u
gecommuniceerd worden zodat u er rekening mee kunt houden in uw agenda.
FACULTATIEVE 10-MINUTENGESPREKKEN

In week 46 (15 t/m 19 november) zijn er facultatieve 10-minutengesprekken. De leerkrachten
nodigen u uit als zij daar aanleiding toe zien. Dat zullen zij volgende week doen. Als u zelf een gesprek
op prijs stelt dan kunt u contact opnemen met de leerkracht om een tijd en datum af te spreken.
ALGEMEEN NIEUWS
SCHOOLFRUIT

We starten woensdag 15 november met het schoolfruit. Elke woensdag, donderdag en vrijdag krijgt
uw kind dan gratis een stuk fruit of groente bij het 10-uurtje. We zullen alle kinderen aansporen om
altijd te proeven. Als bekend is welk schoolfruit er wordt geleverd, zetten we het in de agenda van
Kwieb. Dan kunt u er rekening mee houden met het meegeven van eten.
Geweldig dat we nu een flink groepje ‘fruitouders’ hebben die die
ochtenden het fruit voorbereiden. Mocht u ook nog af en toe willen
helpen, dan kunt u het doorgeven aan Marieke, de fruitouders of
Samantha van de OV. Bedankt voor ieders hulp!
STEPJE

We hebben dit stepje over. Als u interesse heeft, kunt u het aan Marieke
laten weten. Als meer mensen het willen hebben, zullen we eerlijk loten.
Het stepje is ongeveer 70 cm hoog. U kunt het tot en met maandag 8
november laten weten als u hem zou willen hebben.
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We zoeken lege dozen. Deze pakken we in en ze dienen als Sintversiering in de aula. Heeft u
wat lege dozen? Groot of klein? Als u nog Sintversiering (zonder zwarte Pietjes) heeft, kunnen
we die ook nog goed gebruiken.
Bedankt voor alle lege flessen die we voor de lampionnen nodig hadden!
Woensdag zijn we begonnen met de lampionnen en vrijdag gaan we ze afmaken.
Deze week hadden we bezoek van mensen van het bijenlint. We willen de schooltuin graag
insectvriendelijker maken. We zullen tips, planten/zaden en informatie krijgen. Ook een les
over bijen en imkers staat op de planning in het voorjaar.
We hebben via via nu heel wat bollen gekregen, daar zullen alle insecten ook heel blij mee
zijn in de lente. Er komt ook in elke groep een bak te staan.
Afgelopen zaterdag werkten we tijdens de TuinWerkDag met een flinke groep in de Torteltuin.
We hebben gesnoeid, onkruid weggehaald, planten verplaatst, opgeruimd… We zijn heel
tevreden met zoveel mensen en zoveel gedane arbeid.
De bovenbouw heeft in het park mooie herfstschatten gevonden en uitgestald in de gang.
De activiteiten van de Brede school worden goed bezocht! Alleen voor kleuterdans waren er
te weinig aanmeldingen. Maar voor bakken is een zelfs een extra groep gemaakt. Leuk!

BERICHT VAN STICHTING NETWERK
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