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Intern begeleider: Karin
Onderwijsassistent: Demi
Conciërge : Sigrid
Gym : Mohammad
Muziek: Elaine + ? ( naam extra leerkracht nog niet bekend)
Handvaardigheid: Mayke
Directeur: Peter
Even op een rij:
De groep van Antine en Jacqueline gaat naar Nienke.
De groep van Nienke en Romy gaat naar Noor/René
De groep van Tamara gaat naar Nicky
De groep van Nicky gaat naar Betty/René
De groep van Annemieke en René gaat met Annemieke mee naar groep 7/Jo-Ann
De groep van Betty gaat naar Milou
De groep van Milou gaat naar Jaap/Jo-Ann
De groep van Noor/Romy gaat naar Romy/Kees

Welke groep komt waar2!
We hebben besloten alle leerkrachten te laten zitten in het lokaal waar ze nu zitten. Hoogst waarschijnlijk gaan wij tussen de
herfstvakantie en de kerstvakantie met de hele school verhuizen naar de tijdelijke huisvesting. Het zou dan nu erg veel tijd en
energie kosten om voor een paar maanden groepen te gaan verhuizen. De kinderen gaan op woensdag 7 juli naar hun juf van
volgend jaar. Ze weten dus precies waar ze naar toe moeten na de zomervakantie.
NPO geld
Er gaat de komende jaren veel geld naar het onderwijs. Het programma onder de naam “Nationaal Programma Onderwijs” geeft
aan hoe dit geld besteed kan worden. Scholen kunnen keuzes maken om achterstanden, beter genoemd “vertragingen “, weg te
werken. Na het analyseren van de toetsen zijn wij tot de conclusie gekomen dat de meeste leerlingen van de Havenrakkers
nauwelijks vertragingen hebben opgelopen. De kinderen die wel een kleine vertraging hebben opgelopen zullen we uiteraard
helpen. Over de besteding van het geld gaan we in overleg en gaan we voorleggen aan de MR. Voor een deel van het geld hebben
we al een bestemming gevonden.
We hebben de groepen 3 verkleind . In principe hadden we niet voldoende geld om 13 groepen te maken en moesten we terug
naar 12 groepen. Daar waren we tot volgende week nog druk mee bezig. Toch hebben wij de goedkeuring gekregen om met 13
groepen het nieuwe schooljaar in te gaan. We hebben toen direct, in overleg met de MR, gekozen voor 2 kleine groepen 3.
In groep 3 start het leesproces en we willen dat ieder kind bij dit proces voldoende aandacht krijgt. Dat kan nu!
Er zijn ook al plannen voor de besteding van het overige geld. Dat gaan we in het begin van het schooljaar bespreken met de MR.

Denk hierbij aan scholing van leerkrachten, extra leerkrachten op school die kunnen vervangen zodat leerkrachten bij elkaar
kunnen kijken in de klas en bijvoorbeeld extra leer- en oefenmateriaal .

Versoepelingen
Zoals u gelezen heeft worden er een aantal versoepelingen doorgevoerd. Uiteraard gaan wij die ook doorvoeren op school.
Dat doen we na de zomervakantie. In overleg met het bestuur houden we ons tot de zomervakantie aan het beleid zoals nu is
ingesteld. Ouders mogen dus nog niet de school in.

Continurooster
Afgelopen maanden hebben we gewerkt met een continurooster.
Dit hebben we gedaan omdat we de bewegingen binnen en naar
de school zo klein mogelijk wilden houden. Nu de versoepelingen
verder doorgevoerd worden is een continurooster niet meer nodig.
Vanaf maandag 23 augustus hanteren we dus weer het rooster van
voor de Coronatijd.
Dat betekent dat we om 8.30 uur beginnen tot 11.45, daarna is er
een uur pauze en starten we weer om 12.45, de school eindigt om
15.00 uur.
Woensdag eindigen we om 12.00 uur.
Kinderen die naar de TSO gaan moeten vanaf dat moment weer
betalen voor de opvang tussen de middag.
Mocht het zo zijn dat het praktischer is om tijdens het verblijf in de
tijdelijke huisvesting een continurooster te hanteren dan zullen we
tijdig aan iedereen bekend maken. Het kan namelijk beter zijn om
de verkeersstromen van en naar de school te beperken en alle
kinderen tussen de middag op school te laten.

Kamp groep 8

2021

U kunt zich vast uw eigen kamp van groep 8 nog herinneren. Een oud huis met krakkemikkige bedden, zelf koken en elke dag
corvee.
De tijden zijn veranderd. “vroeger was alles beter” gaat niet meer op. Zo gaat groep 8 tegenwoordige op kamp:

In een heus kasteel………..
Het was een heel leuk kamp. Prachtig weer, lekker gefietst en hele leuke activiteiten gedaan. Er was een vossenjacht in het dorp, er
is gesurft, een bonte avond en allerlei spelletjes rond het huis. Kortom een hele mooie afsluiting voor de kinderen van groep 8!

Brugpieperdag

Gisteren was er de “Brugpieperdag” voor onze leerlingen van groep 8. Nog krap 2 weken en zij gaan de Havenrakkers verlaten.
Zij gaan na de vakantie naar de middelbare school en zijn dan Brugpiepers. ( de jongsten van de middelbareschool) Wij laten ze
natuurlijk niet onervaren naar de middelbare gaan en ook hier hebben we een programma voor. Gisteren hebben ze diverse

onderdelen geoefend zodat ze niet geheel onbeslagen ten ijs komen. Ze moesten banden plakken, puistjes uitknijpen, boeken
kaften, hangjongere zijn, door weer en wind fietsen, plannen en organiseren en een bijbaantje nemen.
Na afloop was er de beloning : zelf gemaakte en gebakken piepers in olie met mayo of ketchup en een lekker blikje drinken.
Iedereen is geslaagd!
Alle ouders die hierbij geholpen hebben: Bedankt!!
We wensen nu onze aankomende Brugpiepers al veel succes op de middelbare school, maar eerst……de Eindmusical nog!

Schooltuinen.
Na een jaar hard werken in de tuin is het nu tijd om te oogsten. Dat mocht groep 6 vandaag doen. Helaas is niet alles goed
opgekomen……..

Een aantal ouders is samen met de school een plan aan het schrijven onder de titel “kijk waar je leeft”
Het is voor alle kinderen van de Havenrakkers (van groep 1 t/m 8) en heeft te maken met de omgeving waar je opgroeit.
Alles met betrekking tot dieren, planten, water en bodem in de directe omgeving van de kinderen komt aan de orde.
Onderwerpen die aan de orde komen:
Help vogels de winter door, bijenhotels maken, wat leeft er in de tuin, kikkervisjes, schooltuinen, excursie naar de Volgermeer,
zwerfvuilexcursie , uilen en roofvogels, duurzaamheid, het Havenrak, enz. enz. te veel om op te noemen.
Al deze onderwerpen komen in een plan te staan en worden per leerjaar en per seizoen aangeboden aan de kinderen. Het is de
bedoeling dat ieder kind weet in welke omgeving hij/zij is opgegroeid. Onder het motto: “Waar ben je geworteld”.
Volgend schooljaar gaan we met de eerste onderdelen beginnen en krijgt u meer informatie!
Zomerfeest
Het zomerfeest is op vrijdag 2 juli. Het wordt echter een feest alleen voor de kinderen en onder schooltijd. Maar we gaan er wel
iets leuks van maken. De kinderen gaan Drumble Dance doen. Drumble Dance is drummen op grote ballen. Daarbij wordt muziek
gemaakt en gedanst en daar wordt gewoon iedereen blij van.
Verder gaan de kinderen kijken naar de musical van groep 8, is er een muziekvoorstelling van groep 5, krijgt iedereen een ijsje, zijn
er pannenkoeken en nog meer leuke activiteiten. We maken er gewoon een gezellige dag van.
Nog 2 weken en dan begint de zomervakantie en gaan we weer aftellen op het plein……
Fijn Weekend!

