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Fietslicht controle
Op vrijdag 11 oktober is er weer de jaarlijkse
fietslichtcontrole op de Havenrakkers.
De fietsverlichting van uw kind wordt
gecontroleerd en een eventuele kleine reparatie
kan worden uitgevoerd.
Goede fietsverlichting is heel belangrijk nu het ‘s
morgens alweer wat langer donker blijft!
Controleer samen met uw kind voor 11 oktober
zijn/haar verlichting.

Kinderboekenweek 2019 Reizen
Afgelopen woensdag hebben we in de gymzaal ons
jaarlijks Kinderboekenweektoneelstuk opgevoerd.
Ieder jaar bij de opening van de Kinderboekenweek
doen wij met een aantal leerkrachten een toneelstuk.
Dit keer ging het over een brief die op reis ging. Van
Koning Leo naar zijn grote vriend meneer olifant in
New York.
Het was weer een groot succes!

Lukida
Afgelopen dinsdag was juf Annemiek van groep 7 niet op school. Het
was erg moeilijk een vervanger te vinden, maar wij hebben nu met
Lukida Onderwijs een afspraak dat wij gaan experimenteren met
docenten van Lukida .De docent neemt die dag de groep over en
geeft een creatieve les. Dat is dus afgelopen dinsdag gebeurd in groep
7. De kinderen hebben de hele dag les gehad van een kunstenaar.
Lukida heeft hbo- of universitair geschoolde
Docenten uit een groot aantal vakgebieden zoals: beeldende kunst, film, fotografie, theater maar ook
techniek, dans en filosofie. Alle docenten hebben ervaring in het onderwijs. Het lijkt ons een mooie
oplossing voor de eerste dag vervanging van bijvoorbeeld een zieke leerkracht.

ICT programmeren
Woensdag hebben de groepen 6 wee les in programmeren. We zijn gestart met lessen programmeren op
school. De eerste lessen worden gegeven door een ervaren docent van het IT-lab. Kinderen leren op hun
eigen niveau de beginselen van het programmeren. Er is een opbouw van groep 1 t/m groep 8.
We hebben veel materialen en software aangeschaft om de kinderen mee te laten werken. De kleuters
werken met I-Pads en de kinderen vanaf groep 4 hebben allemaal hun eigen Chromebook.
Museumbezoek.
We willen dat de kinderen minimaal 1 keer per jaar een museum bezoeken. Onderstaande musea hebben
leuke rondleidingen en educatieve pakketten voor basisschoolleerlingen.
Het komend jaar gaan we naar de onderstaande musea. Voor de kleintjes huren we een bus en anders gaan
we met het openbaar vervoer.
Vorig schooljaar zijn we met groep 3 met het openbaar vervoer naar het Rijksmuseum gegaan en dat ging
fantastisch ! We proberen dit schooljaar naar de volgende musea met de diverse groepen te gaan:
Groep 1/2 Cobra museum
Groep 3 Rijksmuseum
Groep 4 Concertgebouw
Groep 5 Tropenmuseum
Groep 6 Van Gogh museum
Groep 7 Verzetsmuseum / Rijksmuseum
Groep 8 Anne Frankhuis /Stedelijk museum
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Fijn weekend!

Kinderboekenweek “vervoersmiddelen – reis mee!”
Dag van de leraar
Nio-test groepen 8
Herfstvakantie
Luizencontrole

