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Belangrijke data

De scholen zijn weer begonnen

Maandag

Maandag gaan we weer van start. We hopen alle
ouders en kinderen dan in goede gezondheid te
ontmoeten. Het team heeft vanaf maandag al
gewerkt, vergaderd en alles weer ingericht dus wij
zijn er klaar voor!
De verbouwing is in de zomervakantie afgerond,
aan de kleuterkant bij beide scholen is er een
doorgang gemaakt het Eiland in. Op die manier is er
een nieuwe vleugel gerealiseerd met lokalen en
magazijnen voor het Baken en Rietvink.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Lokaalindeling
Vanwege de nieuwe indeling hebben de ouders en
kinderen van groep 1/2B de toegangsdeur van hun
klas én de kapstokken in het “nieuwe”gedeelte.
Het wijst voor zich.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Welkom
We heten alle nieuwe kinderen en ouders die
maandag a.s. op Het Baken starten van harte
welkom. Hopelijk voelt iedereen zich snel thuis.
Welkom ook aan onze nieuwe collega’s: Trudie in
1/2B, Isan als onderwijsassistente voor
verschillende groepen en Marianne in groep 5.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
De eerste schooldag- Nieuwjaarskoffie - Welkom
in de klas.
Maandagochtend is de deur vanaf 8.20 open.
U bent u van harte uitgenodigd om op deze eerste
schooldag rustig en uitgebreid de tijd te nemen voor
het wegbrengen van uw kind(eren), voor een
praatje en een gezellig kopje koffie of thee met
andere ouders. Bij mooi weer missschien wel
op het plein.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Luizencontrole
Denkt u eraan dat er op de eerste schooldag na
elke vakantie een luizencontrole is. We vragen u
vooral dit weekend ook thuis uw kind al heel goed te
kammen. Hiermee voorkomen we verspreiding.
We hopen echt dat er van elke klas een of twee
ouders zich aanmelden voor de controles in hun
groep.

3 september:
Eerste schooldag
Welkom- nieuwjaarskoffie
Woensdag 5 september:
Fruitdag
Donderdag 6 september:
Biebbus

Jarig de komende week zijn:
Dinsdag

4/9

Woensdag 5/9
Vrijdag

7/9

Isabelle
Marit
Joa
Mick
Dave
Vince S

1/2B
8
1/2B
8
5
8

Van harte gefeliciteerd en een fijne dag!

Mediatoren
van deze week zijn:
River en Sarah

Startgesprekken
In week 37,38 en 39 worden er startgesprekken
gevoerd voor ouders en kinderen van de groepen
3 t/m 7.De informatie en de uitnodiging krijgt u de
komende week via Digiduif. Ouders en kinderen van
groep 8 worden in oktober uitgenodigd i.v.m. de
voorlopige adviezen. Met ouders van nieuwe
kleuters wordt er een afspraak gemaakt voor een
entréegesprek en de ouders van alle kleuters
kunnen zich in oktober inschrijven voor een
“kijkochtend”.

Organisatorische zaken
In deze eerste Brulboei zetten we nog eens een
aantal praktische en organisatorische zaken op een
rijtje.
Tijdstip deur open ‘s morgens
De schooldeur is ‘s morgens om 8.20 uur voor de
kinderen en ouders open. Wilt u hier rekening mee
houden en niet eerder naar binnengaan?
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Voetballen
Voor schooltijd en direct na schooltijd mogen de
kinderen i.v.m. de veiligheid van alle kinderen en
ouders niet voetballen op het plein. Wij vertellen dit
aan de kinderen, maar mocht u zien dat het toch
gebeurt, meldt u het dan even bij ons.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Mobiele telefoons
De eerste schooldagen maken de leerkachten
allerlei afspraken met de groep en worden er een
aantal regels besproken. In alle groepen geldt dat
mobiele telefoons 's morgens worden ingeleverd,
waarna ze worden bewaard in een kluisje.
De kinderen krijgen hun telefoon om half 3 terug.
Uiteraard kunnen er uitzonderingen zijn,
bijvoorbeeld in lessituaties waarin kinderen hun
telefoon juist nodig hebben of als er sprake is van
een calamiteit. U kunt als ouder natuurlijk altijd het
schoolnummer bellen als er iets dringends.

Noodnummers en medisch protocol
Aan het begin van elk schooljaar is het belangrijk
om de informatie weer up-to- date te hebben.
We doen dit via het bekende noodnummerformulier.
Het formulier wordt volgende week meegegeven.
Wilt u het invullen per kind en aan de leerkracht
geven. Deze formulieren bewaren de leerkrachten
in hun klas (in de kast) en worden o.a. gebruikt
wanneer een kind ziek wordt op school of wanneer
er een ongelukje is.
Wet op de privacy
Door Agora is er een nieuw toestemmingsformulier
ontwikkeld inzake het gebruik van fotomatieriaal.
Dit i.v.m. de aanscherping van de regelgeving
omtrent de privacy. Dit formulier wordt ook volgende
week meegegeven.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Digiduif
Nieuwe ouders hebben vandaag een brief
meegekregen met een code zodat zij hun Digiduif
account persoonlijk kunnen activeren. Het is
belangrijk dit per kind te doen i.v.m.
groepsgebonden informatie die door de leerkracht
wordt verstuurd. Wilt u dit zo spoedig mogelijk doen,
anders mist u veel informatie.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Jaarkalender
Aan de jaarkalender wordt nog gewerkt, de laatste
aanvullingen moeten er nog worden ingezet.
De kinderen krijgen hem later deze maand.mee
naar huis.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Veilig naar school
Jaarlijks wordt ons gevraagd aandacht te besteden
aan de verkeersveiligheid rond de scholen.
Er wordt erop aangedrongen lopend of fietsend
naar school. Is de auto echt noodzakelijk, denk dan
aan de 30 km in de wijk en parkeer uw auto in de
vakken die daarvoor bestemd zijn. Zo blijft het voor
iedereen veilig en overzichtelijk.

Gymnastiek
Alle gymlessen in de groep 3 t/m 8 worden door
meester Niels gegeven. Niels heeft een aantal
afspraken m.b.t. de gymlessen met ons besproken.
Ze staan in een brief afgedrukt naast het gymooster
in deze Brulboei. Leest u het even goed door en
bespreek het met uw kind.
Kleuters bewaren hun gymschoenen (zonder veters
en in een tasje) op school in de mand en gymmen
afhankelijk van het weer volgens hun eigen rooster
in het speellokaal. Graag de gymschoentjes weer
meegeven.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Ziek- en afmeldingen
Mocht uw kind ziek zijn en niet op school kunnen
komen, dan kunt u dit tussen 8.00 en 8.30 uur
telefonisch melden. Wij vragen ook naar de aard
van de ziekmelding.
Wanneer een kind niet is afgemeld en niet op
school is verschenen, wordt er door de administratie
contact opgenomen met de ouders.
Verlofformulieren voor bijzonder verlof kunt u bij de
administratie vragen.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Gezond gedrag- fruitdag
Wij stimuleren gezonde voeding, het drinken van
water en het eten van fruit. Als ouders maakt u
hierin uw eigen keuzes. Op dit moment is het op
woensdag fruitdag. Dan nemen de kinderen naast
hun drinken een stuk fruit of groente mee als 10uurtje.
We eten bij het 10-uurtje en tijdens de lunch op
school geen snoep, chips of chocola en drinken
geen koolzurhoudende dranken.
Kinderen kunnen ook een abonnement op
schoolmelk nemen.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Verjaardag vieren
Kinderen mogen hun verjaardag vieren in de klas
en ook trakteren. We vragen u om de traktatie liefst
gezond en vooral bescheiden te houden.

Ouderbijdrage
De ouderbijdrage voor het schooljaar 2018-2019 is
niet gewijzigd en blijft dus € 35,00 per kind per jaar.
Begin oktober krijgt u van Agora bericht over de
automatische incasso of andere betaalwijze.
De schoolreisjes ( € 27,50 ) en het schoolkamp
(€ 75,00) worden pas in april geincasseerd.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Vreedzame school
We beginnen deze week met Blok 1.
De titel is “Onze klas, we horen bij elkaar!
In dit blok gaat het vooral over het vormen van een
positieve groep, afspraken over de basisregels in de
school en in de klas, de manier van omgang met
elkaar en de verdeling van taken en
verantwoordelijkheden. De eerste weken van een
schooljaar worden ook wel “de Gouden weken”
genoemd. In deze weken worden er veel activiteiten
aangeboden die van belang zijn voor de
groepsdynamiek.

Naschoolse activiteiten
Ook dit jaar hebben we weer een goed gevarieerd
aanbod aan naschoolse activiteiten voor uw kind.
GRAS gaat open voor het inschrijven van de
nieuwe naschoolse activiteiten. Kijk hiervoor op de
website www.het-baken.nl onder het kopje ouders
GRAS. Hier staan alle activiteiten voor het hele
schooljaar.
Heeft u uw kind wel al aangemeld in GRAS?
Dit is van belang voor de inschrijving.
In de tweede schoolweek starten al diverse
activiteiten waar u uw kind nog voor op kunt geven.
• Judo, groep 3 t/m 5, start 13 september
• Vloggen, start 13 september = VOL
• Basketbal, groep 5 t/m 8, start 14 september
• Turnen, groep 3 t/m 5, start 18 september
• Schaken, groep 6 t/m 8, start 25 september
• Je eigen film maken, groep 7 en 8,
•
start 28 september
• Dwarsfluit, groep 6 t/m 8,start 1 oktober
• Prentenboekendans, groep 1 t/m 3,
start 2 oktober
Vragen over de naschoolse activiteiten kunt u
stellen bij Luchiena Rijken, onze administratief
medewerker en coördinator NSA.
Luchiena.rijken@agora.nu

Roosters gymnastiek

Beste ouders/verzorgers,

Maandag

Het nieuwe schooljaar gaat bijna weer beginnen.
Hieronder kort wat informatie en afspraken omtrent de
gymlessen.
Kleding: sportkleding waar kinderen soepel in kunnen
bewegen en zaalschoenen die geen strepen afgeven.

Groep
8
7
6
5
3
4

Tijd
08.30- 09.15
09.15-10.00
10.00-10.45
10.45-11.30
11.30-12.15
13.00-13.45

Woensdag
Groep
3
4
5
6
7

Kort wat informatie omtrent sieraden tijdens de gymles:
Alle sieraden (armbandjes, touwtjes, kettingen en
ringen) moeten af en kunnen bij de gym in een bakje
worden gelegd. Kinderen kunnen deze na de les zelf
weer meenemen. Ze zijn hier zelf verantwoordelijk voor.
Lange of grote oorbellen (hangers, ringetjes etc.)
moeten uit.

Tijd
08.30- 09.15
09.15- 10.00
10.00- 10.45
10.45- 11.30
11.30- 12.15

Donderdag
Groep

Tijd

8

13.45-14.30

De groep die om 8.30 uur start met gym gaat om
8.20 uur direct naar de kleedkamer zodat de les op
tijd kan beginnen.

Het enige wat mag zijn knopjes.
MAAR dit blijft op eigen risico.
Het veiligst is uiteraard om alles uit te doen.
Lang haar moet vast (staart, vlecht, knot) met een
haarelastiekje. Dit zorgt ervoor dat de kinderen altijd
goed zicht hebben en de haren niet voor het gezicht
kunnen komen.
Voor vragen kunt u mij altijd aanspreken op school of in
de gymzaal.
Met vriendelijke groet,
Niels Dijkhuizen

