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Gym

Sint en Piet zijn weer in het land! Daarom
organiseren Juf Yvonne en meester Peter op
maandag t/m donderdag (25 t/m 28 november)
Pietengym op de Havenrakkers! Alle kinderen
mogen verkleed als Piet of als Sint. Heel
belangrijk is wel dat alle oefenpieten
gymschoenen aantrekken (vanaf groep 4). Je
wilt natuurlijk niet uitglijden op het hoge dak!
Heb jezelf geen pieten verkleed kleren, dan
mag je ook verkleed als prinses, spiderman,
jezelf of iets anders leuks!
De klassen hebben pietengym op hun normale
gym tijd. We hebben er zin in!!!
Groeten gym juf Yvonne en gym meester Peter

Ouder-kindgesprekken
Afgelopen weken hebben we voor het eerst op de Havenrakkers ouder-kindgesprekken gevoerd. Kinderen
mochten met hun ouders samen met de leerkracht praten over hoe het met ze gaat in de klas. Het was
voor iedereen best spannend, maar ik hoor zowel van kinderen, ouders als leerkrachten hele positieve
berichten. We kunnen wel over kinderen praten maar het is beter om met de kinderen te praten.
Komende dinsdag evalueren we met het team hoe het gegaan is.
Voorbeeld

We zijn ook bezig met een nieuw rapport. Het is de bedoeling dat
ieder kind een map krijgt waar de rapporten, ouderkind
gesprekken, andere informatie enz. ingaan. Deze mappen worden
eenmalig uitgereikt en blijven de hele schoolcarrière van het kind.
Ieder jaar komt er dan nieuwe informatie (rapporten) bij. Aan het
eind van groep 8 is er een hele map met rapporten en andere
belangrijke informatie.
We starten met de nieuwe rapporten in februari als de kinderen
hun eerste rapport van dit schooljaar meekrijgen.
Sinterklaas
Even wat informatie over het Sinterklaasfeest:
Aankomst Sint in Broek in Waterland op za. 23 Nov.
- Surprises inleveren in een vuilniszak met naam op Woensdag 4 Dec.
- Gymzaal versieren wo. Avond 4 Dec om 20.00 door de klassenouders.
- Sinterklaasfeest op school Do. 5 December, de school gaat uit om 11.45
uur!!
- Aankomst van Sint en Pieten, alle kinderen en ouders om 8.30 op het voorplein. De kleuters en groep 3
pakken hun Baret van de kapstok en gaan met juf naar buiten. De sint en pieten hebben ruimte nodig dus
blijf graag aan de kant. Ouders achter kinderen ervoor.

- Na het welkomstwoord gaan alle kinderen, leerkrachten en de klassenouders naar de gymzaal om het
Sinterklaasfeest te vieren.
- De andere ouders nemen afscheid.
- 5 december graag een tas meegeven voor de werkjes.
-Veel plezier, wij hebben er zin in.
Groeten de feestcommissie
Op school verschijnen ook steeds meer
roetveeg en ander gekleurde Pieten. We
hebben ook nog wat zwarte Pieten maar
die gaan de komende jaren verdwijnen.
We kopen er elk jaar wat nieuws erbij.

Jaarvergadering
De jaarvergadering op dinsdag 26
november gaat niet door. Ervaring leert dat
tijdens deze openbare vergadering niet
meer dan 5 à 6 ouders aanwezig zijn.
Tijdens deze jaarvergadering worden de
financiën van de OR goed gekeurd. Dat
hoeft niet op een jaarvergadering. Het kan
ook tijdens de MR vergadering.Tijdens de
volgende MR vergadering worden de
financiën van de OR besproken en de
oudergeleding van de MR geeft akkoord of
vraagt om een nadere toelichting.
Jaarverslagen van OR en MR worden op de
website geplaatst.
Mad Science
U kan uw kind nog inschrijven voor de Mad Science
lessen. Het zijn 6 lessen na schooltijd.
- Ga naar inschrijven.mad-science.nl
- Kies “inschrijven voor naschoolse cursus”
- Selecteer je provincie>plaats>school
- Nu vind je alle info over data, tijden en
kosten.

Verder nieuws……………….
-

-

Volgende week gaan de groepen 3 op vrijdag naar het Pietendorp in Zuiderwoude.
Op 5 december vieren we uiteraard Sinterklaas op school. De kinderen zijn om 11.45 uur vrij. Er is ’s
middags geen school.
Afgelopen week hebben de kinderen uit de groepen 3 en 8 weer les gehad in programmeren.
We gaan de komende maanden meer materialen aanschaffen om het programmeren uit te kunnen
breiden.
Groep 7b is vandaag naar het Rijksmuseum geweest. Het thema was “de Gouden Eeuw”.
Groep 7a heeft afgelopen woensdag een schrijver in de klas gehad. De kinderen zijn bezig geweest
met het schrijven van verhalen.
Volgende week is er weer Pietengym tijden de gymlessen.
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