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Sinterklaas
Vrijdag 4 december vieren we op de Havenrakkers Sinterklaas. Dit jaar
komt Sinterklaas niet op school, maar werkt hij thuis. Gelukkig heeft de
Sint wel een film opgenomen zodat wij toch nog iets van hem te zien
krijgen. Afgelopen maandag was deel 1. Er volgen meerdere delen.
De groepen 1 t/m 4 krijgen uiteraard een cadeautje van de Sint. Hoe ze
die dan krijgen is de grote vraag?? Afwachten tot vrijdag 4 december.
Vanaf groep 5 maken de kinderen surprises voor elkaar.
Afgelopen maandag heeft ieder kind al een heerlijke chocoladeletter
gehad!! Bedankt Sint!!!
Op vrijdagmiddag 4 december zijn alle kinderen vrij. Er is dus school tot
11.45 uur.
Voorleeswedstrijd.
Twee weken geleden hadden we finale van de voorleeswedstrijd
van de Havenrakkers. Uit de groepen 6,7 en 8 waren al
kandidaten gekozen en die streden tegen elkaar om de eerste
plaats.
De winnaar was Lissy Sundermijer uit groep 7 (rechts). Zij heeft
een bon gehad om een leuk boek te kopen en zij strijdt in januari
met andere lezers van basisscholen uit Waterland om de beste
lezer uit Waterland.
De winnaar gaat door naar de provinciale wedstrijden.
Uiteindelijk moet de beste lezer van Nederland gekozen worden.

Nieuwe speelmaterialen
We hebben van het TSO-geld voor alle groepen
gezelschapsspelletjes gekocht. In een aantal
groepen wordt er al flink gebruik gemaakt van de
spellen.
We hebben spellen gekocht zoals Mens erger je
niet, Cluedo en Stratego maar ook modernere
spellen zoals Leugendedctor, Escaperoom en
Weervolven.
Voor iedereen wat wils.

Er is ook nieuw buitenspeelmateriaal gekocht. Tijdens de TSO hebben de
kinderen dan meer spullen om buiten te spelen. Voor de kleuters zijn er
nieuwe fietsjes en driewielers gekocht. We kunnen dus weer even vooruit.

Het nieuwe “wagenpark”.

Sietse, Sterre schrijven een boek: Brus en zus
Samen met zijn moeder Stephanie en zus Sterre heeft onze leerling Sietse uit
groep 4B een boek geschreven: brus en zus.
Op 8 december a.s. mogen Sietse en Sterre het eerste exemplaar uitreiken
aan Lucille Werner, die dezelfde handicap heeft als Sterre.
Het boek gaat over Niels (7) en Ninte (11).
Niels lijkt een heel gewone jongen. Maar hij is een brus, want hij heeft een
gehandicapte zus. Maakt dat hem bijzonder?
Ninte (11) lijkt een heel bijzonder meisje, want zij zit in een rolstoel. Maar is zij
misschien toch ook gewóón?
Je leest het in dit autobiografische omkeerboek dat Stephanie Kaars samen met haar kinderen schreef. Een prachtig
(voorlees)boek voor iedereen, of je nu zeven bent of honderdzeven.
Brus en zus is nu al te bestellen bij Stephanie Kaars. Stuur een mailtje naar s.kaars@outlook.com en het boek (dat 20,euro kost; verzending is gratis) valt volgende week bij jou in de brievenbus
Fietsen op het schoolplein.
Het is niet toegestaan op het schoolplein te fietsen. Geregeld fietsen er kinderen op het plein, maar ook ouders. Ik wil u
dringend verzoeken dit niet te doen. Wij zullen het bij de kinderen ook onder de aandacht brengen. Fietsen graag zoveel
mogelijk in het rek plaatsen.
Bij de ingang van de school is het ‘s morgens bij het grote plein ook geregeld dringen. Meestal staan beide hekken open
zodat er genoeg ruimte is. Ik wil u verzoeken de 1,5 meter regel goed in de gaten te houden. Dus soms is het even
wachten om het plein op te kunnen.
Ouder-kindgesprekken.
Afgelopen weken zijn de ouder-kindgesprekken geweest. Het was even wennen, maar in de meeste gevallen is alles
goed gegaan. Het is natuurlijk niet ideaal, de meesten hebben liever een gesprek face to face, maar het was voor deze
keer een prima oplossing. Ook dat hebben we weer geleerd tijdens deze Corona-periode.
Kerst.
In het ouderbulletin van volgende week krijgt u meer informatie over het kerstontbijt /kerstlunch. We zijn al aan het
voorbereiden!!
Corona.
Misschien moet het ik het niet vermelden (brengt ongeluk wordt gezegd) , maar ik heb het idee dat het wat betreft de
Coronabesmettingen mee valt op de Havenrakkers. Een enkele leerkracht laat zich voor de zekerheid testen (sneltest
van Opspoor) en pas in 1 geval was de test positief. Wij proberen er ook van alles aan te doen het virus buiten de deur
te houden. Leerkrachten lopen met mondkapjes of gezichtsmaskers door de school. We hebben geen briefing meer
(gaat digitaal) en al onze vergaderingen gaan via Teams. We proberen zo min mogelijk bij elkaar te komen. Dat is
natuurlijk niet leuk, maar nodig. Vanuit Opspoor zijn deze maatregelen op alle scholen verplicht. Opspoor heeft een
crisisteam dat 24/7 bereikbaar is en dat is voor de scholen een fantastische ondersteuning.
Fijn weekend
Peter Bakker

