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Nieuwbouw Havenrakkers.
Zoals u misschien al gezien heeft, is er een hek geplaatst om de oude school. Binnenkort gaat er begonnen
worden met de sloopwerkzaamheden. Buurtbewoners zijn vorige week bijgepraat tijdens een
informatieavond over de werkzaamheden die gaan plaatsvinden de komende maanden.
Ik wil u vragen tegen uw kind(eren) te zeggen niet meer op het plein te komen. Het is er gevaarlijk, er ligt
veel glas en ander materiaal. Binnenkort liggen er ook veel bouwmaterialen en gereedschappen.
Schoolfotograaf
Maandag en dinsdag komt de schoolfotograaf weer op school. Hieronder de lijst
van volgorde:
Maandag 13/6:
7 Milou
3B Tamara
4 Nienke
8a Jaap
6 Betty
5 Noortje alleen portret
7 Annemiek alleen portret
1/2 A Simone Eveline
1/2 B Ellen jacq
1/2 C Wanda

Dinsdag 14/6:
Groep 3A
Groep 4/5
Groep 8b
Heel groep 8
Groepsfoto groep Annemiek
Groepsfoto groep Noortje

Verdeling kleutergroepen en combinatiegroep ¾ + wie krijgt welke groep
We zijn druk bezig met het samenstellen van de nieuwe kleutergroepen en de combinatiegroep 3/4. We zijn
nog niet klaar, u krijgt rond vrijdag 1 juli te horen hoe de verdeling is geworden.
Op deze dag hoort u ook welke leerkracht welke groep gaat doen.
Nog even geduld dus, er wordt hard aan gewerkt.
Opendag Muziekschool.

Op zaterdag 18 juni staan de docenten van Muziekles Waterland klaar voor iedereen die meer wil weten over
muzieklessen op verschillende instrumenten.
Tussen 12.00 en 15.00 uur kunnen jong en oud terecht in de Geulenstraat 62 te Purmerend om kennis te
maken met de verschillende instrumenten en met de docenten. En wat is er nou mooier dan zelf even een
gitaar te mogen vasthouden, achter een piano of drumstel te zitten of op een saxofoon te blazen?
Er zijn in ieder geval docenten aanwezig voor cello, blokfluit, piano, drums, saxofoon, klarinet, hoorn, trompet,
zang (pop) en gitaar.

Al deze docenten zijn afgestudeerd aan het conservatorium en ze hebben enorm zin in het nieuwe cursusjaar!
Meer informatie over les op deze instrumenten (maar ook over bijvoorbeeld trompet, hoorn, viool, dwarsfluit
of hobo) kan je vinden op muziekles-waterland.nl.
Kangoeroewedstrijd
Enige tijd geleden hebben 70 leerlingen van de
havenrakkers meegedaan aan de
Kangoeroewedstrijd.
De Wiskunde Kangoeroe, ook wel
gewoon Kangoeroe genoemd, is een reken- en
wiskundewedstrijd voor basis- en middelbare scholen. De
wedstrijd wordt jaarlijks wereldwijd georganiseerd. Overal
ter wereld wordt alles op dezelfde dag ingevuld.
Leerlingen kunnen in Nederland vanaf groep 3 van de
basisschool deelnemen. Er zijn vijf verschillende niveaus.
Leerlingen mogen in sommige landen ook in tweetallen
deelnemen. Ze kunnen dan wel prijzen winnen, maar niet
doorgaan naar de volgende ronde of landelijk eerste
worden. Voor ongeveer een derde van de deelnemers zijn
er prijzen beschikbaar die via de scholen worden verdeeld.

De winnaars van de Kangoeroewedstrijd.
Fruittaartjes

Vandaag heeft een aantal kleuters heerlijke fruittaartjes gemaakt. Zelf fruit snijden en dan de taartjes vullen met
Slagroom en heerlijk vers fruit. Dank ouders voor de hulp!!
Fijn weekend.
Peter Bakker

