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Nieuwbouw
Deze week is er weer een overleg geweest met de bouwcommissie. We hebben de planning doorgenomen i.v.m. de
verhuizing naar de tijdelijke huisvesting en wanneer er begonnen wordt met de vernieuwbouw. Zoals het er nu naar
uitziet verhuizen we in mei 2020 naar de tijdelijke huisvesting en in de zomer van 2021 moet dan de vernieuwbouw
gereed zijn.
Zoals u weet en ook kan zien, wordt er de laatste jaren weinig onderhoud meer gepleegd aan de school. Het is
natuurlijk zonde van het geld om nu nog veel te investeren in het gebouw. Toch zijn er wel wat
onderhoudswerkzaamheden die moeten plaatsvinden.
De komende weken worden er plafondplaten vervangen, er worden schakelaars vervangen, lichtbakken in sommige
lokalen worden vernieuwd enz. Vooral kleine werkzaamheden die wel belangrijk zijn.
Er is ook door leerkrachten geconstateerd dat de vloerbedekking veel te lijden heeft. Op sommige plekken is die al
behoorlijk versleten. We hebben dan ook donderdag in de teamvergadering besloten dat alle kinderen sloffen aan
moeten in de klas. We starten daar vanaf volgende week maandag mee.
Dus maandag allemaal sloffen mee naar school. Schoenen kunnen onder jassen bij de kapstokken geplaats worden.
Ouders die hun kind komen brengen ( vooral bij de kleuters en groep 3) graag schoenen uit in de klas of ook even
sloffen mee. In de loop van de week worden er op school blauwe plastic oversloffen bezorgd die u over uw schoenen
aan kan doen.
We hopen dat u wilt mee werken.
Vacature voorzitter MR
De voorzitter van de MR gaat volgend schooljaar stoppen met zijn werkzaamheden. We zoeken dus een nieuwe
voorzitter. Mocht u het leuk vinden om mee te praten, mee te beslissen over diverse zaken die spelen op de
Havenrakkers dan kunt u zich bij de secretaris van de MR aanmelden. U kunt een mail sturen naar
mr@obsdehavenrakkers.nl.
U hoeft geen ervaring te hebben, wel affiniteit met de school.
Brandveiligheid

Afgelopen week heeft de brandweer de school geïnspecteerd op
brandveiligheid.
Gelukkig is alles in orde en kunnen we weer een jaar veilig door in de
school. Over een aantal weken houden we weer een brandoefening.
De brandweer heeft wel geconstateerd dat er heel veel fietsen voor de
school staan en voor de gymzaal. Dat mag niet meer.
I.v.m. de veiligheid moeten alle fietsen op het schoolplein in de rekken
geplaatst worden. De fietsen moeten achterstevoren in de rekken zodat
er in geval van een calamiteit de kinderen snel het plein kunnen
verlaten.
Dus vanaf volgende week geen fietsen meer voor de school maar alle
fietsen op het plein. Ook van de kleuters.
De brandweer zal hier op toezien en komt inspecteren of aan de eis
wordt voldaan.

Eindfeest
Op 28 juni 2019 vieren wij weer het eindfeest. Dit
jaar in het thema circus.
Voor dit feest kunnen wij weer al uw hulp
gebruiken. Het eindfeest is van 18:00 uur tot en
met 20:00 uur. Wilt en kunt u helpen?
Vul dan snel het digitale inschrijfformulier in.
Deze link is te vinden in de e-mail die u heeft
ontvangen via basisonline of typ de volgende link
in: https://forms.gle/CiWJ8MejpT3oCAZm6
Met vriendelijke groet,
Alvast onwijs bedankt.
De zomerfeestcommissie.

Fijn weekend!

