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Tevredenheidsonderzoeken.
Denkt u aan het invullen van de toegestuurde
vragenlijst?
Deze lijst is maandag 19 april naar u opgestuurd.
Hoe meer ingevulde vragenlijsten we terugkrijgen
hoe beter het beeld is dat wij krijgen van onze
school.
Alvast dank voor het invullen!!
Op de dag zelf zullen leerlingen uitgenodigd worden te vertellen wat zij vinden van de Havenrakkers ( zij gaan
een fotoreportage maken met tips en tops) en gaan ouders in gesprek met leerkrachten en de directie.
Continurooster.
Na de meivakantie gaan wij door met het continurooster. Dit heeft te maken met
het feit dat er nog geen ouders (dus ook geen overblijfouders) in de school mogen
komen en dat kinderen binnen de school zoveel mogelijk gescheiden moeten
blijven. Tijdens de overblijf worden kinderen van diverse groepen bij elkaar gezet
en dat mag dus nog niet.
Er zijn ook nog steeds geen fysieke bijeenkomsten van leerkrachten. Vergaderen doen wij nog in Teams en
het contact met u gaat ook zoveel mogelijk via Teams.
We organiseren wel wat meer activiteiten voor de kinderen en indien mogelijk gebeurt dat in de gymzaal.
De dramalessen en danslessen vinden in de gymzaal plaats.
Nieuwbouw
Hoewel u er de laatste niet veel over hoort gaan de voorbereidingen voor de nieuwbouw onverminderd door.
Op donderdag 29 april wordt er in de gemeenteraad besloten over het laatste stukje financiën.
We wachten dat besluit met spanning af, maar we hebben er alle vertrouwen in dat gemeente dit gaat
goedkeuren.
Als dit is goedgekeurd kan er snel begonnen worden met de nieuwbouw.

Via de volgende link volgt u het laatste nieuws over de nieuwbouw.
https://www.waterland.nl/project/brede-school-de-havenrakkers-broek-in-waterland

Koningsspelen.
Vandaag waren de Koningsspelen op de Havenrakkers. Na een
heerlijk ontbijt, geleverd door Bon Lunchlevering, ging iedereen
lekker sporten. Op het veld van SDOB waren stormbanen
neergezet, er was boogschieten en er werd gevoetbald.
Op het plein bij de school waren leuke activiteiten voor de
kleuters. Het weer werkte mee en zo werd het weer een hele
mooie sportieve dag !!
Met heel veel dank aan de studenten van ROC Amsterdam “sport
en beweging”. Deze 18 studenten hebben bij alle onderdelen
ondersteund en geholpen!

Praktisch verkeersexamen.
De kinderen van de groepen 8 hebben vorig schooljaar geen praktisch verkeersexamen gedaan i.v.m. de
Corona maatregelen.
Gelukkig kunnen zij dit alsnog doen op vrijdag 11 juni. U krijgt hier nog bericht over van de leerkracht van uw
kind. Het praktisch verkeersexamen vindt in Monnickendam plaats. Nog even oefen dus !!

Diverse mededelingen:
- Woensdag 12 mei “tevredenheidsonderzoek in 1 dag”.
- Donderdag 12 mei en vrijdag 13 mei is de school dicht i.v.m. Hemelvaart.
- 19 mei. Juffendag groepen 1/2.

-

De schoolfotograaf komt op maandag 7 juni en dinsdag 8 juni

-

Nu eerst de meivakantie. Maandag 10 mei verwachten wij iedereen weer op school.

Fijne vakantie!! Tot maandag 10 mei!!

