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Joop van Eck.
Afgelopen zondag is Joop van Eck overleden. Joop was van 2007 tot 2016 leerkracht op de
Havenrakkers. De huidige groep 8 leerlingen is zijn laatste klas op de Havenrakkers geweest. Het
was toen een groep 4. Joop kwam nog geregeld op school om een praatje te maken.
Morgen is de begrafenis in De Grote Kerk van Monnickendam. Er is gelegenheid de familie te
condoleren van 11.00 tot 12.00 uur. Aansluitend is de afscheidsdienst. Na afloop van de dienst is er
een lopende stoet naar de begraafplaats aan de Kloosterdijk.

Boekenmarkt
De Boekenmarkt was afgelopen woensdag weer
een groot succes. Er waren heel veel boeken
meegenomen naar school en er zijn veel boeken
verkocht. Op deze manier is het mogelijk dat
kinderen voor heel weinig geld weer een mooi
boek hebben om te lezen. Verder hebben we de
afgelopen 2 weken leerkrachten bij elkaar in de kla
s gelezen, is er extra aandacht gegeven aan
kinderboeken en is er in diverse groepen een
verteller geweest. Kortom het was weer een
geslaagde Kinderboekenweek.
Staking 6 november
Op woensdag 6 november gaan we wederom staken.
Tijdens de algemene politieke beschouwingen werd duidelijk dat dit kabinet niets extra's wil investeren in
onderwijs. Het lerarentekort blijft groeien en de werkdruk neemt toe. Verder lopen de salarissen van
leraren in het PO nog steeds ver achter op de leraren in het voortgezetonderwijs. Dat moet dus
veranderen.
En over investeren gesproken…wij wachten al jaren op een gebouw dat voldoet aan de eisen van deze tijd.
Ook daar wordt (nog) niet in geïnvesteerd.
Dus op woensdag 6 november is de school gesloten. Jammer dat we geen trekkers hebben, dat geeft veel
aandacht in Den Haag. We kunnen ook net als in Jordanië alle scholen een maand dicht doen. Daar gingen
de salarissen met 60% omhoog.
Of we stellen onbevoegde leraren aan!!!! Iedereen kan toch wel een klasje draaien! (Zie filmpje van Kees
van Amstel)
https://www.youtube.com/watch?v=8qwVU2syR9g
Kortom...er moet wel wat gebeuren in het onderwijs. Ook het VO kampt met een ernstig leraren te kort.

Groep 3/4
Wat wordt er hard gewerkt in groep 3/4. Kinderen kunnen op I-Pads sommen maken en woordjes maken,
maar dat doen we ook nog gewoon met het leggen van letters. Zo blijven we kritisch kijken naar de inzet
van digitale middelen. Het is een prachtig hulpmiddel en goed te gebruiken in de klassen maar kinderen
moeten ook nog veel met hun handen doen. Woordjes leggen, schrijven, puzzelen enz.

Kinderdisco Broekerhuis
Vrijdag 18 oktober vanaf 16.00 uur is er weer
Kinderdisco
Tot 21.00 uur voor kinders t/m 11 jaar, van 21.15 tot
23.30 uur voor tieners t/m 15 jaar.
Entree € 2,50
Er kan uiteraard eten besteld worden, tussen 17.00 en
19.30 uur.

Vanaf 21.15 uur geen ouders meer..!
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