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Sint maarten 
  

  
Op 11 november is er weer veel snoep opgehaald tijdens Sint-Maarten. Omdat het ook een 
feest van delen is moest ieder kind in ieder geval 1 snoepje meer naar school brengen. Het 
snoep werd in een mooi zakje gedaan en naar de voedselbank gebracht. Zo hebben kinderen 
die het iets minder hebben ook iets lekkers! 
(en er zijn uiteraard weer hele mooie lampions op school gemaakt!) 
 

Vrienden van de Havenrakkers 
Zoals u weet financieren de Vrienden van de Havenrakkers verschillende leerzame 
activiteiten voor de kinderen van de school. Afgelopen vrijdag is bijvoorbeeld door toedoen 
van de Vrienden de Spacebuzz op school geweest. Maar er is meer: er kan elk jaar geschaatst 
worden in Hoorn en kinderen kunnen meedoen aan culturele activiteiten. 
Morgen krijgt uw kind een flyer van de Vrienden van de Havenrakkers mee. Misschien kunt u 
ook een kleine donatie doen?  
 
Spacebuzz 
Afgelopen vrijdag was de Spacebuzz er voor de kinderen van de groepen 6 t/m 8. 
Voorafgaand aan het bezoek waren er lessen in de klas over het heelal en de 
werkzaamheden van een astronaut, maar ook over de kwetsbaarheid van onze aarde.  
Wij vinden het belangrijk dat kinderen veel weten over hun omgeving, de natuur en dat ze 
weten hoe ze daar mee om moeten gaan.(“Kijk waar je Leeft”) 

http://www.obsdehavenrakkers.nl/


Door het maken van een virtuele ruimtereis, die zeer indrukwekkend was, hebben ze 
ervaren hoe klein en bijzonder onze aarde is en dat we daar heel voorzichtig mee om 
moeten gaan. Andre Kuipers gaf uitleg tijdens de reis. 
Ik denk dat dit een ervaring was die de kinderen niet snel zullen vergeten. Ik heb zelf ook 
meegevlogen en ik vond het heel bijzonder. 
 

  
 

Kerstmarkt voor Kenia 

 

 Op vrijdag 16 december organiseert De Havenrakkers op school 
(binnen en buiten) een kerstmarkt, waar kinderen allerlei 
zelfgemaakte kerstlekkernijen en kerst-items verkopen.   
Tijdstip: 12.45 -14.15 
Dit doen we voor een goed doel. Namelijk: Doing Good 
Samaritan, een stichting die zich inzet voor een weeshuis in de 
sloppenwijken van Nairobi, waar zo’n 75 kinderen wonen.  
Groep 7 heeft vorig jaar al contact met deze stichting gekregen. 

Het doel was en is om leerlingen uit Nairobi en uit Broek in Waterland in contact te brengen 
met elkaar. En zo zijn er brieven heen en weer gestuurd en filmpjes over hoe de kinderen 
hier en daar leven. De kinderen hier leren goede Engelse brieven schrijven en lezen. De 
verschillen tussen de beide scholen zijn heel groot en daar leren ze weer van!  
De kinderen verdiepen zich in de verschillende culturen en gewoontes. Het is een heel mooi 
project waar we ook graag letterlijk een steentje aan bij willen dragen. Want er is aan alles 
te kort. Graag willen we zoveel mogelijk geld ophalen om een mooie bibliotheek voor hen te 
kunnen laten bouwen.  
 
Wij krijgen in onze nieuwe school een hele mooie 
bibliotheek en we hebben pas geleden ook 500 boeken van 
Karmac overgenomen. Leerlingen uit de leerlingeraad 
hadden met hun klas besproken welke boeken er moesten 
komen. Iedere klas heeft er nu weer veel nieuwe boeken bij. 
 

Voor meer informatie over de stichting kunt u terecht 
op de website: www.doinggoodsamaritan.nl 

 

 

 

http://www.doinggoodsamaritan.nl/


Team Sportservice 
Sport en cultuur is belangrijk voor kinderen. Nu de kosten en vaste lasten stijgen, kunnen 
jullie vanuit het Jeugdfonds Sport&Cultuur aanspraak maken op een bijdrage. Hiervoor 
moeten jullie een ouderkaart invullen 
via: https://www.allekinderendoenmee.nl/file/download/default/9DEF963C4EBF3C5260241
A973C341B30/Ouderkaart%202021.pdf  
 
Deze kan dan gemaild worden naar de buurtsportcoach mvulker@teamsportservice.nl. 
 
Fijne week! 
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