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Kerst op de Havenrakkers
Wat was het gisteravond weer gezellig op school. Alle klassen waren prachtig versierd,
kinderen in hun mooiste kleding, lekker eten en drinken , optredens, Glühwein op het
plein, veel ouders, maar het belangrijkste was toch de goede sfeer die in alle klassen
hing.
En na afloop nog een geweldig kerstkoor samengesteld uit kinderen van de groepen
5.
We hebben er samen een mooi feest van gemaakt. Ik wil alle ouders ontzettend
bedanken die zich weer ingezet hebben om dit feest tot een succes te maken. Zonder
uw hulp was dit niet gelukt.
Foto’s
Gisteravond zijn er in de klassen foto’s gemaakt van de kinderen aan de kerstmaaltijd. Ik wil benadrukken dat u deze
foto’s niet mag publiceren op sociale-media. U mag ze alleen voor eigen gebruik bewaren.
Dus foto’s versturen naar derden om te laten zien hoe gezellig het was op de Havenrakkers mag niet.
Het mag wel als alleen uw eigen kind erop staat.
Tot slot :
We hebben weer een goed jaar achter de rug op de Havenrakkers. Gelukkig hebben we rond de zomer de formatie goed
rond kunnen krijgen. Dat wordt overigens steeds lastiger. Er zijn nog leerkrachten die in Broek willen werken, maar we
merken ook dat het steeds lastiger wordt een geode leerkracht te vinden. Helaas hebben we ook in het nieuwe jaar 2
leerkrachten die vetrekken. Marije Leuning uit groep 3/4 gaat na de Kerst op een Amsterdamse school werken. We
hebben Tatia Englebert bereidt gevonden haar werk over te nemen. Daar zijn wij uiteraard heel blij mee.
Peter Bakker ( de vakleerkracht Gym, naamgenoot van ondergetekende) gaat per 1 februari werken bij Sportservice
Amsterdam. We zijn al op zoek naar een nieuwe leerkracht voor de gymlessen. Jammer dat hij de Havenrakkers gaat
verlaten, maar dit was iets wat hij graag wilde en zoals dat heet “op zijn pad kwam”.
Romy (groep 6) komt na de kerstvakantie nog 1 week op school. Daarna gaat zij met verlof. Nienke de Jong komt haar
vervangen tijdens het verlof. Vanaf 6 januari is zij op school om zich in te werken.
Misschien heeft u haar al in de school gezien; Sigrid Schifflers. Zij is de nieuwe conciërge en is 4 dagen per week tot
13.00 uur op school aanwezig. Heel fijn dat we nu weer een conciërge op school hebben.
We gaan met een goed gevoel de Kerstvakantie in en we hopen iedereen weer gezond en wel terug te zien op maandag
6 januari!

Hele mooie Feestdagen en een goed Nieuwjaar!!

