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Kijk waar je leeft
Afgelopen week zijn de kinderen van groep 6 weer de
natuur in geweest. Dit keer ging het om de wilde
bloemen die overal staan.
Op de Havenrakkers hebben we het programma “Kijk
waar je leeft” waarbij kinderen 4 keer per jaar de natuur
ingaan om hun eigen omgeving te verkennen. Dit geldt
voor alle kinderen van de groep 1 t/m 8.
Thema’s die aan de orde komen zijn: vogels,
grassoorten, water, enz. Alles wat je in de omgeving van
Broek tegenkomt.

Warm
Het was deze week weer behoorlijk warm.
Alle deuren en ramen openzetten helpt
dan niet echt, het waait wat door, maar de
warme lucht komt ook binnen. We hebben
nu ventilatoren aangeschaft en die geven
wat verkoeling. Kinderen van groep 7
hebben ze in elkaar gezet.
De komende weken valt het mee met de
warmte en met een beetje geluk halen we
zo precies de vakantie.
Nieuwbouw
Vanaf maandag gaat er echt begonnen worden met de vernieuwbouw van de Havenrakkers. Afgelopen weken
is er wel gewerkt in de school, er is apparatuur verwijderd en is er onderzoek gedaan naar de diverse
materialen die in de school verwerkt zijn. Dat moest eerst gebeuren voordat er op een veilige manier gesloopt
kan worden. Er zijn geen bijzonderheden geconstateerd.
Ik zal u via het ouderbulletin op de hoogte houden van de werkzaamheden.

De school is nu helemaal afgesloten.

Webinair
De OPSPOOR Academie heeft in samenwerking met De
Weekend Academie een Webinar georganiseerd voor
ouders/verzorgers van leerlingen uit groep 8. U kunt op 27
juni (van 19:30-21:00 uur) deelnemen aan het online
Webinar "Toekomstmakers: De overstap naar het
voortgezet onderwijs". Aanmelden en meer informatie
gaat via dit formulier:
https://forms.office.com/r/1QACJmDFUT

Project Kenia van groep 6
'Hoe gaat het in Kenia? Groep 6 heeft contact met
de kinderen in Kenia. Onze juf kende Roos via een
website. Roos heeft drie maanden in een weeshuis
gewerkt in Kenia.
Ze zag dat kinderen in Kenia arm waren en heeft
een stichting opgericht. Sindsdien hebben we
contact met kinderen uit Kenia. Helaas zijn onze
brieven niet aangekomen, maar die van de
kinderen uit Kenia wel. In de brieven stellen we
vragen over wat ze doen hoe ze leven en nog veel
meer. Wij hebben nu ook brieven in het Engels
weer teruggestuurd. Op deze manier komen we
veel van elkaar te weten.'

Mad Science
Na een knallende aftrap met een spectaculaire, nieuwe
science show op 2-9-2022, 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 14:30, vanaf 15-9-2022. De
lessen duren een uur.
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 7-9-2022. Schrijf alvast in op:
nederland.madscience.org

Klassenverdeling
Volgende week krijgt u informatie over de jaarplanning, studiedagen, groepsindeling en welke leerkracht
welke groep gaat doen.
Belangrijke data

Woensdag 29 juni : Studiedag voor alle teamleden. Kinderen zijn vrij.
Vrijdag 8 juli: Zomerfeest. (Vossenjacht)
Dinsdag 12 juli: Musical groep 8
Vrijdag 14 juli: 11.45 uur. Aftellen op het plein en begin zomervakantie.

Fijn weekend.

Peter Bakker

