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Meester Emil gaat met pensioen
Meester Emil gaat met pensioen. Na ruim 40 jaar
op de Havenrakkers gewerkt te hebben stopt Emil
vandaag met werken. Vandaag, vrijdag, nemen we
samen met het team afscheid van hem. Emil wil
geen groot afscheid, hij heeft altijd met veel plezier
op de Havenrakkers gewerkt en vind dat al een
mooie beloning op zich. Van zijn laatste groep
leerlingen heeft hij vorig schooljaar afscheid
genomen.
ik wil Emil ontzettend bedanken voor al het werk dat hij heeft gedaan. Hij heeft zich velen jaren ingezet in
de MR, voor het grootste deel als secretaris. Hij heeft daar de basis gelegd voor een uitstekend
functionerende MR. Hij heeft ervoor gezorgd dat het ICt-onderwijs goed op de rails gezet is. ICT heeft de
laatste jaren een enorme vlucht genomen en ik ben blij en trots te mogen constateren dat wij op de
Havenrakkers optimaal gebruik maken van allerlei digitale middelen. Emil heeft ervoor gezorgd dat wij elke
dag gebruik kunnen maken van deze digitale middelen.
Ook heeft hij zich de laatste jaren ingezet voor de nieuwbouw, helaas gaat hij als leerkracht niet meer
lesgeven op de nieuwe school.
Tot slot was hij een meester in hart en nieren. Veel kinderen uit Broek hebben les gehad van meester Emil.
U zult hem waarschijnlijk nog vaak tegen komen in het dorp.
Wij wensen Emil mooie tijd toe!
Typelessen.
Komende dinsdag starten de typelessen op de Havenrakkers. Leerlingen van de groepen 7 en 8 leren tijdens
deze cursus blindtypen. Het typen wordt gedaan op de Chromebooks.
Let’s do it Kids
Afgelopen dinsdag hebben alle kinderen van de Havenrakkers
lessen gehad over het plasticgebruik, de plasticsoep in de zeeën
en hoe wij om moeten gaan met al het plasticafval. En tot slot:
hoe zorg je voor een schone leefomgeving.
Kinderen van de groepen 1,2 en 3 hebben een hele leuke
poppenkastvoorstelling gehad en vanaf de groepen 4 waren er
lessen in de klas en gingen er groepen buiten afval prikken. Een
zeer geslaagde ochtend!

Kraanwaterdag
Woensdag hebben we besteed aan het kraanwater. In
diverse groepen is er gesproken over kraanwater. Dat water
schaars is en dat wij er zuinig op moeten zijn. Maar ook dat
het goed is om te drinken en beter dan al die zoete sapjes.
Kinderboekenweek 2019 Reizen
Het is alweer bijna zo ver: in oktober is er weer Kinderboekenweek. Op De Havenrakkers duurt de
Kinderboekenweek van woensdag 2 oktober tot en met 16 oktober. Het thema is dit jaar: Reizen.
Dus in deze periode besteden we aandacht aan voertuigen, aan verschillende landen. Aan verschillende
manieren van reizen, reizen naar de maan, reizen in je fantasie…Kinderboeken over voertuigen staan
centraal in de Kinderboekenweek 2019, die loopt van woensdag 2 oktober tot en met zondag 13 oktober
2019.
Ook dit jaar wordt er weer toneel gespeeld, verhalen gemaakt, veel voorgelezen, er komen schrijvers en
illustrators op bezoek.
Boekenmarkt
Als afsluiting organiseren we -net als vorig jaar- een boekenmarkt. Groep 3 tot en met groep 8 kunnen op
woensdag 16 oktober hun oude boeken verkopen in hun eigen klas. Boeken die ze niet meer lezen (en die
jongere broertjes en zusjes ook niet meer lezen). Dus thuis kunt u, samen met uw kind, boeken uitzoeken
en daar alvast een leuk prijsje voor bedenken. De maximum prijs voor een boek is 2 euro. De boeken
moeten dus thuis gestickerd worden.
Het is handig als kinderen die dag een portemonneetje met kleingeld meenemen.
Met name in de middenbouw hebben de kinderen een beetje hulp nodig van hun ouders. Bijvoorbeeld met
de verkoop van boeken, of om met een groepje kinderen boeken in de andere klassen te kopen.
Boekwinkel Het Leesteken heeft op deze woensdag ook een stand bij ons op school.
De markt duurt van 10.45 - 11.45. Daarna wordt er gezamenlijk opgeruimd.
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Kinderboekenweek “vervoersmiddelen – reis mee!”
Dag van de leraar
Nio-test groepen 8
Herfstvakantie
Luizencontrole

