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GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad)
Op woensdag 20 maart 2019 organiseert de GMR zijn 8e achterban bijeenkomst.
U bent vanaf harte uitgenodigd en welkom vanaf 19:00 in de P3 (Purmerend. Het programma
zal bestaan uit een tweetal kennissessies met de Raad van Toezicht, het College van Bestuur en
of de GMR.
Er worden belangrijke thema's behandeld en u kunt vragen stellen.
De avond wordt vervolgd met de Omdenken Show: “Lastige Kinderen? Heb jij even geluk!”
Klik hier voor de trailer: https://www.youtube.com/watch?v=lW2EkPrnH5I
Kortom het belooft een interessante, leerzame en leuke avond te worden.
U komt toch ook?!
Staken vrijdag 15 maart
Morgen, vrijdag 15 maart is de school gesloten i.v.m. een landelijke staking van het gehele onderwijs.
Wat is het doel van de staking?
Er is een flinke investering van 4 miljard euro nodig voor het onderwijs. De kwaliteit staat namelijk in het hele onderwijs
-van het primair onderwijs tot en met de universiteiten- onder druk. Dat komt door de hoge werkdruk, achterblijvende
salarissen, kortingen op de financiering en personeelstekorten. Tot nu toe wil het kabinet te weinig investeren in het
onderwijs.
In maart zijn de Cao onderhandelingen voor het onderwijs en de sector wil nog een keer laten zien/horen dat er echt
iets moet gebeuren.
Opa en oma ochtend
Een paar weken geleden hadden we weer de opa en oma ochtend . Het was
wederom een groot succes. Er waren zelf opa’s en oma’s uit Limburg naar de
Havenrakkers gekomen.
Samen met de kinderen deden zij spelletjes uit vroegere tijden, er werden liedjes
gezongen en verhalen verteld.
Kinderen waarvan opa of oma die dag niet konden komen “leenden” even een opa
of oma van een ander kind…..
Week van het verkeer.
Het is deze week de week van het verkeer. Scholen besteden tijdens deze week
extra aandacht aan veiligheid in het verkeer.
Ook op de Havenrakkers besteden we er extra aandacht aan. In de groepen 6, 7 en
8 hebben de kinderen afgelopen dinsdag een verkeersles gehad met een VR-bril.
Met behulp van hun smartphone werden verkeerssituaties in Amsterdam
gesimuleerd . Kinderen fietsten virtueel door Amsterdam.
De onderbouwgroepen gaan aan het wek met een leskist met verschillende
spellen over het verkeer. Dat doen ze volgende week. De groepen 1 en 2 hebben
deze weken het thema verkeer in de klas.
Fijn weekend!!
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