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Start nieuwe schooljaar
Het nieuwe schooljaar is gestart, de kop is eraf en we hebben er weer zin in.
We hebben weer veel nieuwe kleuters op school, we heten ze van harte welkom en we wensen ze
uiteraard heel veel plezier op De Havenrakkers.
De leerlingen van groep 8 gaan een spannend jaar tegemoet. Zij gaan aan het eind van het jaar onze school
verlaten en gaan dit schooljaar bepalen naar welke school voor voortgezet onderwijs ze gaan.
Maar zover is het natuurlijk nog niet. Er moet nog een jaartje flink gewerkt worden.
We zijn dit schooljaar ook gestart met een aantal nieuwe leerkrachten. Ik heb in de vorige nieuwsbrief al
geschreven wie dat zijn.
Toch nog even voor de nieuwe ouders:
René Postma. Aanwezig op maandag voor groep 7 ( Annemiek), woensdag , vrijdag groep 6 (Romy)
Marije Leuning: donderdag en vrijdag groep ¾
Peter Bakker (vakleerkracht gym) : dinsdag, woensdag, donderdag (bewegingsonderwijs)
(naamgenoot van ondergetekende….heel toevallig)
Nieuwe website.
We hebben een nieuwe website. Nog niet alles staat erop, maar u kunt er al veel lezen.
Binnenkort staat de schoolgids ook op de website.
Nieuwbouw
Uiteraard hou ik u ook dit schooljaar weer op de hoogte van de ontwikkelingen m.b.t. de nieuwbouw. Ik zal
alleen iets in de nieuwsbrief schrijven als er daadwerkelijk ontwikkelingen zijn. De eerste bijeenkomst van
het “nieuwbouwteam” is over 3 weken.
Sportdagen.
Op woensdag 18 september hebben de groepen 1/2 sportdag . Er is weer hulp nodig bij het begeleiden van
de spelletjes. U kunt intekenen op de lijst bij de klas van uw kind.
De groepen 3 t/m 7 hebben sportdag op donderdag 19 september. Ook daar zijn ouders voor nodig. U krijgt
daar een mail over van de leerkracht van uw kind.
ICT-perikelen..
Dinsdag 10 september en woensdag 11 september a.s. migreert De Havenrakkers naar de Office 365 cloudomgeving van OPSPOOR. De school is gedurende deze periode alleen per telefoon bereikbaar; 0204031847.
Vanaf donderdag 12 september a.s. is de school en de TSO weer via de bij u bekende wegen te bereiken.
Aanmelden en afmelden voor de TSO kan uiterlijk tot maandag 9 september 12:00 uur via de vertrouwde
weg. Maandagmiddag 9 september en dinsdag 10 september a.s. kan dat uitsluitend per telefoon; 0204031847. Vanaf donderdag 12 september a.s. is het nieuwe e-mailadres van de TSO: tso.hav@opspoor.nl

Typelessen.
Het wordt steeds belangrijker voor kinderen om snel en goed te kunnen typen. Wij hebben op dit moment
voor alle kinderen van groep 4 t/m 8 een eigen Chromebook. Er wordt al veel gewerkt op de Chromebooks.
Ik zal daar in een volgend ouderbulletin wat dieper op ingaan.
Typen is dus belangrijk, voor nu en voor later.
Wij bieden voor de leerlingen uit de groepen 7 en 8 later in het jaar weer de typecursus “blindtypen” op
school aan. Ouders met een kind in groep 7 of 8 hebben inmiddels een inschrijfformulier ontvangen.
Infoavonden.
De komende weken zijn er weer infoavonden. Tijdens de infoavond krijgt u van de leerkracht van uw kind
informatie over het komend schooljaar. Dit kan zijn info over de zwemlessen tot het gebruik van de diverse
methodes in dat leerjaar.
Groep 4,3/4, 7B maandag 9 september start 19.00 uur
Groep ½ A/B/C: woensdag 11 september Inloop 19.45 start 20.00 uur
Groep 6A+B: Dinsdag 17 september start 19.00 uur
Schoolmaatschappelijkwerk
Als Schoolmaatschappelijk werker (SMW) ben ik verbonden op zeven basisscholen (waaronder De
Havenrakkers) in de Gemeente Waterland. Op de overige drie basisscholen in deze gemeente is mijn
collega als SMW-er werkzaam. Tijdens een schooljaar houd ik vijf keer een inloopochtend. De
ouder(s)/verzorger(s) en leerkrachten kunnen tijdens de inloop vragen stellen over hun kind/leerling waar
ze tegen aanlopen in de thuissituatie met bijvoorbeeld de opvoeding of op school in de groep.
Daarnaast zit ik in het Ondersteuningsteam op de school waar leerlingen worden besproken die opvallen in
de groep met hun gedrag of tijdens hun leerweg. In het Ondersteuningsteam wordt er besproken welke
hulp de leerling nodig heeft om verder te kunnen ontwikkelen.
Soms kan het voorkomen dat een leerling het even lastig heeft en bied ik als Schoolmaatschappelijk werker
individuele hulp aan. Deze hulp kan gegeven worden op school tijdens de lesuren of in de thuissituatie na
schooltijd.
Naast een luisterend oor tijdens de gesprekjes worden er tips gegeven over bijvoorbeeld weerbaarder
worden, sociale vaardigheden, hoe om te gaan met AD(H)D, scheiding van ouders, gevoelens als boosheid,
verdriet of angst, verlies/rouwverwerking enz.
Als blijkt dat u als ouder(s)/verzorger(s), uw kind of het hele gezin intensievere hulp nodig heeft, kan ik met
uw toestemming uw hulpvraag inbrengen in het Kernteam Jeugd van de Gemeente Waterland. Het
Kernteam Jeugd bestaat uit hulpverleners uit verschillende organisaties en komen elke week bij elkaar voor
een overleg. Na dit overleg volgt een advies vanuit het Kernteam Jeugd en wordt deze aan u
teruggekoppeld. Samen wordt er met u naar de passende hulp toe gewerkt.
Op de volgende data ben ik op school voor een inloop:
Maandag 23 september van 08.30-10.00 uur
Maandag 18 november van 08.30-10.00 uur
Maandag 20 januari van 08.30-10.00 uur
Maandag 16 maart van 08.30-10.00 uur
Maandag 18 mei van 08.30-10.00 uur
Voor vragen of voor het maken van een afspraak, kunt u ook buiten de inloopuren contact met mij
opnemen via het email adres n.worrell@spirit.nl of op het telefoonnummer 0611581383. Mijn werkdagen
zijn maandag, dinsdag en donderdag.
Het maken van een afspraak kan zowel bij u thuis, op het Gemeentehuis of op school. De Gemeente
Waterland biedt deze hulpvorm voor de jeugd en scholen aan, er zijn geen kosten aan verbonden als er
hulp ingezet wordt vanuit de Schoolmaatschappelijk werker.

Groeten van Nienke Worrell
Augustus - September 2019
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Eerste schooldag
19.00: Infoavond groep 7A
19.00 infoavond groep 5A+B
Start muzieklessen groep 5A+B
19.00: Infoavond groep 3/4 , 4, 7B
20.00: Infoavond groep 1/2
19.00: infoavond groep 6A+B
Sportdag groepen 1/2
ICT-programmeren groepen 4 + 3/4
Kamp groep 7+8
Sportdag 3 t/m 7
Groep 5 Tropenmuseum
Plastic Project “Let’s do it kids” (hele school)
“Kraanwaterdag”

