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Zomerfeest
We hadden afgelopen vrijdag een heel leuk zomerfeest. We konden nog niet heel groot uitpakken maar het was toch een hele
geslaagde dag.
We hebben met alle kinderen gedrumbeld. Drumbellen is met houten stokjes drummen op een grote bal die in een emmer is
geplaatst. En dat geeft een prachtig geluid.

Onder leiding van Arjon werden de kinderen opgezweept om lekker te drummen en te dansen.
’s Middags was er een muziekuitvoering door de kinderen van groep 5. Zij hebben het hele jaar les gehad van Muziekschool
Waterland op verschillende instrumenten en verzorgden vrijdag een optreden.
De kinderen van de onderbouw mochten onder het genot van een ijsje luisteren naar de prachtige muziek.
Vrienden van de Havenrakkers.
Er zijn gelukkig nog steeds mensen die doneren aan de Vrienden van de Havenrakkers. Met dat geld kunnen we af en toe leuke
dingen doen zoals bijvoorbeeld deze Drumble afgelopen vrijdag. Vrienden , hartelijk dank!!
Ook de muzieklessen van juf Elaine worden betaald door de Vrienden van de Havenrakkers.

Nieuwe schooljaar, Nieuwe school
We starten het nieuwe schooljaar met het oude rooster. Dus geen continurooster meer. We bekijken of we dit rooster houden als
we naar de tijdelijke huisvesting verhuizen of dat we dan overstappen op een continurooster. De kans is namelijk zeer groot dat wij
rond de herfstvakantie naar de tijdelijke huisvesting gaan op het trainingsveld van SDOB. De Havenrakkers wordt dan compleet
gerenoveerd. Het hele vernieuwbouwtraject gaat ongeveer 18 maanden duren.
Er zullen dus ook kinderen weer gebruik gaan maken van de TSO.
Voor aanmeldingen voor de Tussenschoolse Opvang kunt u een mail sturen naar: tso.obsdehavenrakkers@opspoor.nl
Marieke de Gier regelt alles m.b.t de TSO.
Studiedagen: Ik heb nog niet alle studiedagen ingeroosterd . Het zou goed kunnen dat de kinderen rond de herfstvakantie 3 extra
vrije dagen hebben zodat er verhuisd kan worden. Maandag 13 en dinsdag 14 september staan vast als studiedagen.
Na de vakantie blijft het de bedoeling dat u buiten de school afscheid neemt van uw kind. Ouders met een kind in groep 1/2 mogen
wel met hun kind naar binnen. We hebben de afgelopen maanden gemerkt dat dat veel rust geeft in de school en dat het ook veel
minder druk is in de gangen en klassen. We snappen ook dat sommigen dat jammer vinden maar we gaan wel momenten
inroosteren zodat u een uurtje in de klas kan komen kijken zodat uw kind kan laten zijn wat hij/zij gedaan heeft of mee bezig is. De
data zullen we doorgeven bij de start van het nieuwe schooljaar.
De leerkrachten blijven bij de buitendeuren staan, die kunt u dus altijd even aanspreken.

Overdracht leerlinggegevens
Wij hebben het jaar afgerond en zijn zelfs al begonnen aan de voorbereidingen van het nieuwe schooljaar. Kinderen hebben
afgelopen woensdag kennis gemaakt met hun nieuwe juf of meester en in sommige gevallen met nieuwe klasgenoten. De
leerkrachten hebben de leerlingen van hun nieuwe groep al gedetailleerd doorgesproken met de huidige leerkracht, zodat zij vanaf
de start al weten waar ze rekening mee moeten houden, wat leerlingen nodig hebben en wat goed werkt in de benadering bijv.
We zullen u volgend jaar meer informeren over onderwijsinhoudelijke zaken die voor ons, het team van De Havenrakkers,
vanzelfsprekend zijn, maar waar u misschien geen weet van heeft. Om een aantal voorbeelden te geven waar we u volgend jaar
meer over zullen vertellen:
• De overdracht van leerkracht tot leerkracht bij de start van het nieuwe schooljaar (zoals hierboven beschreven).
• Wat we doen als kinderen meer hulp nodig hebben op het gebied van lezen, spelling of rekenen.
• Wat we doen we als kinderen meer (uitdaging) aankunnen.
• Wat we allemaal nog meer doen naast de cognitieve vakken, zodat kinderen zich ook op die gebieden ontwikkelen. Alvast
een klein voorproefje: muzieklessen, creatieve lessen, natuurlessen, sport- en spellessen.

Studiedagen
Maandag 13 september en dinsdag 14 september zijn studiedagen.
Schrijft u deze dagen vast in uw agenda.
Er komen ook verhuisdagen maar die kunnen we nu nog niet inplannen. Ik
laat u z.s.m. na de vakantie weten welke dagen het worden.

De gouden weken.
Direct na de zomervakantie straten we door de hele
school met “de gouden weken”. Na de vakantie begint de
groepsvorming namelijk weer opnieuw, kinderen
verkennen elkaar, de (nieuwe) leerkracht en de regels. Het
is het moment om een goed pedagogisch klimaat te
creëren voor een fijne sfeer in de groep. Daar heeft
iedereen de rest van het jaar plezier van. In de eerste
schoolweek van het nieuwe jaar krijgt u hier meer
informatie over.

Mad Science nieuwe schooljaar
Mad Science komt weer op De Havenrakkers met te gekke nieuwe lessen!
Na een knallende aftrap met een spectaculaire, nieuwe Science show op 26-8-2021, kunnen leerlingen van groep 3 t/m 8 zich
inschrijven voor de naschoolse wetenschap- en techniekcursus.
De cursus bestaat uit volledig nieuwe lessen, waardoor deelname ook geschikt is voor kinderen die al eerder hebben meegedaan.
De cursus is op donderdag om 15:15, vanaf 9-9-2021. De lessen duren een uur en zijn in de school.
De kinderen worden zes weken lang meegenomen in de wondere wereld van experimenten, proefjes en demonstraties. Elke les
staat een nieuw thema centraal en wordt de wetenschap en techniek die daarachter zit uitgelegd. Uiteraard gaat ook iedereen zelf
aan de slag als een echte wetenschapper!
Na afloop van de show wordt de cursusinformatie aan de kinderen meegegeven. Minimaal 15 en maximaal 24 kinderen per
cursusgroep.Bij minder inschrijvingen gaat de cursus niet door. Bij voldoende inschrijvingen (30+) kan er een tweede groep van
start. Inschrijven kan t/m 30-8-2021.
Schrijf alvast in op nederland.madscience.org

Gym-, muziek- en zwemrooster.
Zwemmen. Maandag
Groep 3a Antine
Groep 3 B Tamara
Groep 4 Nienke

9.30
10.10
10.45

18 lln
19 lln
36 lln

Muziek. Dinsdag.
9.30 - 10.15
10.15 – 11.00
11.00 – 11.45
12.45 – 13.30
13.30 - 14.15

Week 1

Gym. Dinsdag-woensdag-donderdag- vrijdag.
dinsdag
8.40 – 9.25
1/2b
9.25 – 10.10
1/2c
10.10 – 11.55
1/2a
10.55– 11.40
5
12.45 – 13.30
7a
13.30 – 14.15
7b
14.15 – 15.00
8a

Week 2.
6
7a
7b
8a
8b

3b
4
3a
4/5

Lestijd 45 minuten.
woensdag
4/5
4
3b
3a

donderdag
1/2a
1/2b
1/2c
4/5
6
5
8b

vrijdag
8b
8a
7a
7b
6
Admin
Admin

Afscheid groep 8.

Uitvoering voor de kleuters en groep 3

Lekker drankje achteraf

En een heerlijke hamburger met
patat
Het was, zoals elk jaar, een geweldige musicaluitvoering. Vorig jaar door de Coronaregels was er een film (ook heel erg leuk) maar
dit jaar mochten we wat versoepelen. We konden weer een gewone musical opvoeren en alle ouders mochten komen kijken
(allemaal op 1,5 m) Achteraf was er een gezellige maaltijd, was er door de leerkrachten een persoonlijk woordje voor elk kind en
gingen alle kinderen nog lekker feesten in het Broekerhuis.
Dank aan alle ouders die dit mogelijk hebben gemaakt (organisatorisch en financieel!), aan Jeppe van het Broekerhuis dat hij zijn
prachtige ruimte beschikbaar heeft gesteld en de jongens van het geluid en de verlichting (gebroeders Sack) die zelfs 2 dagen vrij
hebben genomen van hun werk.
Afgelopen woensdag hebben we met de hele school om 12 uur alle kinderen van groep 8 uitgezwaaid. We wensen ze een hele
mooie tijd op het VO!

Vandaag was om 11.40 uur het aftelmoment. De laatste minuut voordat de vakantie begint. Gelukkig konden we dat dit jaar weer
doen met elkaar. Zo leuk om dat weer met elkaar te doen!
Ik hoop dat we het volgend schooljaar ook een hoop leuke activiteiten kunnen doen en dat alles wat “normaler” wordt. Het
afgelopen schooljaar waren een heleboel activiteiten nog niet mogelijk, aan het eind van het schooljaar konden we gelukkig weer
op schoolreisje. Dat smaakt naar meer……………………
Ik wens iedereen, ook namens het hele team van de Havenrakkers, een hele fijne vakantie. Even helemaal genieten van de vrije
tijd, of dat nou thuis is, ergens op een camping of ver weg in het buitenland.
We hopen iedereen op maandag 23 augustus weer gezond en uitgerust op school te zien!

Een hele fijne vakantie iedereen!
Team Havenrakkers

