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Tevredenheidsonderzoeken.
Op woensdag 12 mei vindt er op de Havenrakkers
een tevredenheidsonderzoek plaats. Voorafgaand
aan dit onderzoek krijgt u een vragenlijst die u de
komende weken kunt invullen. U krijgt de vragenlijst
via de mail toegestuurd op maandag 19 april en u
heeft de tijd deze in te vullen tot en met dinsdag 11
mei. Ook de leerlingen en leerkrachten vullen een
vragenlijst in.
Op de dag zelf zullen leerlingen uitgenodigd worden te vertellen wat zij vinden van de Havenrakkers ( zij gaan
een fotorepportage maken met tips en tops) en gaan ouders in gesprek met leerkrachten en de directie.
Continurooster.
Op moment van schrijven is nog niet bekend of wij het continurooster na de meivakantie zullen continueren.
De protocollen voor het basisonderwijs worden aangepast na de opening van kinderopvang. Wij wachten op
wat daar in staat.
Mad Science, dramalessen en danslessen.
Vorige week vrijdag hebben alle kinderen ( groep 1 t/m 8) een leerzame Mad Science les gehad van een
professor. In elke klas kwam een Mad Science professor allerlei proefjes doen samen met de kinderen.
Dat was weer ontzettend leerzaam en spectaculair. De lessen stonden in teken van het heelal en de
ruimtevaart.
We willen heel graag weer na schooltijd Mad Science lessen geven, zoals we andere jaren ook deden, helaas
kan dat nog niet.
We hopen in het nieuwe schooljaar weer naschoolse lessen Mad Science te kunnen geven.
Ook de dramalessen op de maandag en de danslessen op vrijdag vallen erg in de smaak bij de kinderen.
Koningsspelen.
Volgende week vrijdag organiseren wij de Koningsspelen. Helaas nog niet zoals we
het andere jaren organiseerden, met heel veel verschillende activiteiten en met
alle kinderen tegelijk, maar toch met weer een aantal leuke sportieve activiteiten.

Wat gaan we doen:

- Alle kinderen mogen in sportieve kleding en sportschoenen naar school komen. Graag in de kleuren rood,

wit, blauw en oranje .
- We ontbijten op school. Er is een ontbijtpakket geregeld voor alle kinderen.
- De BB (5 t/m 8) gaat naar het SDOB veld.
Op het terrein zijn studenten aanwezig die sport- en spelactiviteiten met de kinderen gaan doen.
Er komt o.a. een opblaasbare stormbaan.
- De OB (1 t/m 4) blijft op het schoolplein en in de gymzaal. Zij krijgen buiten dansles van Aisha en gaan ook
iets spannend in de gymzaal doen (soort Free Running) met meester Marco.
-Er komt ook een springkussen waarop spelletjes gedaan worden.
- de tijden blijven hetzelfde dus geef gewoon een 10-uurtje en een lunchpakket mee.
- We hebben er zin in en hopen op droog weer en een zonnig humeur!
Sportieve groet, Annemiek en Simone
Fietsen op het plein.
Op het schoolplein mag uiteraard niet gefietst worden, maar we zien ook geregeld dat kinderen voor de
gymzaal over de stoep fietsen ( en soms ook ouders) Er lopen bij de gymzaal veel kleuters die naar school
gaan en we willen uiteraard niet dat zij aangereden worden. Dus graag lopen!

Nu het mooi weer wordt gaan ook weer veel meer kinderen op de fiets naar school. Graag de fietsen in de
rekken plaatsen!
Bij het achterplein van de kleuters zetten ook veel ouders hun fiets neer als zij naar school gaan. Dat zorgt er
dan weer voor dat de ingang erg smal wordt en het moeilijker doorstroomt. Dus graag de fietsen niet te dicht
bij de ingang zetten.
Diverse mededelingen:
- Volgende week dinsdag, woensdag en donderdag vindt weer de Cito- eindtoets voor de groepen 8
plaats.

-

De schoolfotograaf komt op maandag 7 juni en dinsdag 8 juni

-

Afgelopen donderdag hebben alle kinderen van groep 7 het theoretisch verkeersexamen gedaan.
Iedereen is geslaagd! Gefeliciteerd! Over enkele weken gaan ze de theorie in praktijk brengen en vindt
het praktijkexamen plaats. Dat vindt plaats in Monnickendam.
De meivakantie is van zaterdag 24 april tot en met zondag 9 mei.
Hemelvaart is op donderdag 13 mei en vrijdag 14 mei.

-

