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Koningsspelen
We hebben vorige week vrijdag weer geweldige koningsspelen gehad. Het was wat aan de koude kant, maar met het
zonnetje erbij was het toch weer een prachtig evenement.
We proberen tijdens deze spelen activiteiten te zoeken die de kinderen niet elke dag doen. Op onze sportdagen doen
we dan weer de “normalere” sporten en spelletjes.
We hadden een klimmuur, schermen, kanoën, suppen, boogschieten, tennis, yoga, fitness, kickboksen, freerunning,
dansen, en nog veel meer activiteiten. Voor iedereen was er iets leuks of uitdagends te doen.

En ’s morgens hebben we gezellig met elkaar ontbeten!
Centrale Eindtoets
Afgelopen week hebben de leerlingen van groep 8 weer de jaarlijkse Centrale Eindtoets
gemaakt. (Cito-eindtoets)
Het was weer even 3 ochtenden flink aan de bak. Dit jaar hebben we de toets weer
schriftelijk afgenomen, Cito kon de toets dit jaar niet digitaal aanleveren, er waren te veel
problemen vorig jaar met de digitale versie.
Kort na de meivakantie komt de uitslag binnen.
Chromebooks
We zijn trots u te kunnen mededelen dat we wederom een fors aantal Chromebooks erbij hebben. Kinderen uit
de groepen 5 t/m 8 kunnen nu iedere dag op hun eigen Chromebook aan het werk. We zetten de Chromebooks
niet voor elke activiteit in, we vinden het ook belangrijk dat kinderen blijven schrijven in schriften of werkboekjes
en met elkaar aan het werk zijn.
We merken wel dat de software steeds “slimmer ”wordt.
Een aantal jaar geleden gaf het programma alleen nog maar aan of iets goed of fout was, nu kan het programma al
aangeven waar het fout ging en de leerling stap voor stap meenemen om tot een goed antwoord te komen.
Kinderen leren daar veel meer van.
Volgend schooljaar gaan we werken met een nieuwe methode voor aardrijkskunde, geschiedenis en natuurkennis.
Het wordt een geïntegreerde methode waarbij we thematisch gaan werken. Een groot deel van de methode is
digitaal. Kinderen gaan zelf aan de gang met diverse thema’s en projecten op hun Chromebook.
Conciërge
Wij zijn op zoek naar een conciërge op de Havenrakkers. Voor ongeveer 1 tot 1 ½ dag. Iemand die een beetje
handig is, kleine klusjes kan doen, zorgen dat het keukentje netjes blijft, boodschappen doen, kopiëren,
bestellingen doen enz. Iemand die het leuk vindt om op school allerlei werkzaamheden te doen.

Mocht u iemand (liefst uit het dorp) kennen die het leuk vindt dit te doen laat hij/zij dan even contact opnemen
met de school. We kunnen een vrijwilligers vergoeding betalen. We kunnen ook een aanstelling van 1 dag geven.
Werkzaamheden mogen ook verdeeld over de week worden naar eigen inzicht. Vaste dag is dus niet nodig.
Na de meivakantie.
Na de meivakantie hebben we nog 10 schoolweken en dan is ook dit schooljaar weer voorbij. We zijn druk bezig
met de formatie voor het volgend schooljaar, wie gaat welke groep doen volgend schooljaar?
Waar komen de groepen te zitten volgend jaar, wie moet er verhuizen?
En we gaan uiteraard bepalen waar we volgend schooljaar aan gaan werken, welke thema’s komen op de agenda.
We gaan in ieder geval werken met een nieuwe methode voor aardrijkskunde, geschiedenis en natuurkennis.
Kinderen gaan daarbij meer samenwerken en zelf onderzoek doen naar bepaalde kennis.
We gaan kinderen meer eigenaarschap geven over hun eigen werk (leerdoelen bepalen enz.)
Zo staan er nog meer zaken op de planning.
Verder hebben we natuurlijk nog een hoop activiteiten staan in die laatste weken:
16 mei gaan de groepen 1/2 op schoolreisje naar Artis
17 mei gaan de groepen 5 naar het museum van de 20e eeuw
20 en 22 mei. De groepen 8 hebben het project “de frisse Blik”, gaan ze filmpjes maken
21 en 22 mei komt er een professionele verhalenverteller bij de groepen 1 t/m 4
Groep 7 heeft nog het theoretisch (29 mei) en praktisch verkeersexamen (6 juni)
30 en 31 mei: Hemelvaart
4 juni gaan de groepen 3 en 4 naar Duinrell.
10,11 juni Pinksteren
12 juni: Studiedag
20 juni gaan de groepen 5 en 6 naar het Archeon.
Week van 17 juni gaan we het Plastic Soup project doen. Alle leerlingen gaan gedurende een dagdeel iets maken
met plastic.
En dan niet te vergeten de musical en het afscheid van groep 8, het Zomerfeest, de schoolfotograaf en ik zal nog
wel wat vergeten zijn.

Maar eerst gaan we genieten van 2 weken meivakantie. De weersvooruitzichten zijn geweldig!

Ik wens iedereen een hele fijne vakantie!

