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De kop is eraf
Dit is de Nederlandse uitdrukking om aan te geven
dat we gestart zijn en de eerste schoolweek alweer
voorbij is. Voor sommige kinderen was de start deze
week best een beetje spannend; een andere juf,
een ander lokaal, maar het is allemaal gelukt en
inmiddels is iedereen al weer aardig gewend!
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Abonnementen
Deze week is er van alles meegegeven waar
kinderen een abonnement op kunnen nemen.
Voelt u zich vooral niet verplicht.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Formulieren
Denkt u eraan de formulieren die begin deze week
zijn meegegeven ingevuld in te leveren bij de
leerkracht. We hebben het graag zo spoedig
mogelijk compleet.

Belangrijke data:
Woensdag 12 september:
Fruitdag
Inloopspreekuur
jeugdverpleegkundige
Deze week zijn er startgesprekken.

Jarig de komende week zijn:
Maandag

10/9

Gabriel

1/2A

Woensdag

12/9

Jordaney

8

Van harte gefeliciteerd en een fijne dag!

Mediatoren
Meagen en Estee

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Vakantie-en studiedagen rooster
Het vrije dagen overzicht is voor de vakantie al
gedeeld maar het kan zijn dat sommige ouders het
gemist hebben. Het overzicht is te vinden op de
website www.het-baken.nl onder het tabblad
algemeen.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Open ochtenden in de kleuterbouw
In de maand oktober zijn er open ochtenden voor
de ouders die een kind in de kleutergroep hebben.
Hierbij alvast de data, meer info volgt later.
1) woensdag 3 oktober
2) maandag 8 oktober
3) dinsdag 9 oktober
4) donderdag 11 oktober
5) vrijdag 12 oktober
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Startgesprekken
Als het goed is hebben de ouders van gr. 3 t/m 7
een tijd gererveerd. U krijgt hiervan geen
bevestiging dus let u goed op uw ingeschreven tijd.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Inloopspreekuur
Woensdag is er weer een inloopspreekuur. Om 8.30
uur zit de jeugdverpleegkundige in de directiekamer
naast de kleuteringang. U kunt terecht voor vragen
over alles wat met gezondheid en opvoeden te
maken heeft.

Trefwoord
Voor de lessen levenbeschouwelijke vorming
gebruiken we de methode Trefwoord.
De thema’s zijn voor alle groepen hetzelfde, de
uitwerking is natuurlijk op leeftijdsniveau.
Het eerste thema van dit schooljaar heet:
“Presteren”
Een prachtige tekening, een goed cijfer; een
prestatie geeft voldoening. Niet alleen voor je eigen
gevoel maar ook in de ogen van anderen, want
bevestiging is een van de basisbehoeften van de
mens. Zeker voor kinderen die nog volop in
ontwikkeling zijn. Echter, moeten presteren kan ook
veel druk opleveren en het is naar als je moet
ervaren dat de lat te hoog voor je ligt. In dit thema
leren kinderen welke betekenis presteren voor
mensen heeft. De Bijbelverhalen bij dit thema gaan
over Salomo, de gewaardeerde koning van Israël.
Koning Salomo wil graag een goede en
rechtvaardige koning worden en daarom vraagt hij
om wijsheid.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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.

Vragen over de naschoolse activiteiten kunt u
stellen bij Luchiena Rijken, onze administratief
medewerker en coördinator NSA.
Luchiena.rijken@agora.nu
De komende week:
Donderdag 13 september:
➢ Judo 14.45-15.45 gr. 3 – 5
er is nog plaats dus snel aanmelden.
➢ Vloggen 14.45-16.16 uur is al vol
Vrijdag 14 september:
➢ Basketbal 14.45-15.45 gr. 5 – 8
er is nog voldoende plaats

Van de vestigingsmanager van onze partner in de
buitenschoolse opvang kregen we bericht dat de
vakantie opvang met ingang van de herfstvakantie
verzorgd wordt op de eigen locatie bij onze school.
Een brief hierover wordt als bijlage bij deze Brulboei
gevoegd.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Weet iedereen wel dat je gratis elke week kan
sporten met de sportbuurtwerkers in onze wijk?
t/m 20 oktober het buitenprogramma:
Maandag 16.00-17.00 - Voetbalveld Houtveldweg
Donderdag18.30-19.30 - Schoolplein v.Meverstraat
Je hoeft je niet aan te melden!

Kijkt u ook nog even in GRAS voor de
andere activiteiten, er is een gevarieerd aanbod en
er zijn nog plaatsen vrij.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Nieuws van buiten:

Zondag 9 september
10.00 uur speellokaal CBS Het Baken
Preek: Paul de Cock, zendeling in Ierland
Voor de kinderen is er een aparte samenkomst
Na afloop koffie, thee en limonade

Hembrug Happening!
Dit weekend, op zondag 9 september is het
Hembrug Happening! Er is een kinderatelier, het
HEMlab komt, het Hembrugmuseum gaat
zaadbommen maken met kinderen,
clean2antartica komt, er zijn
theatervoorstellingen, (kinder)yoga, muziek, een
vuurloop en lekker eten en drinken. Enfin een
leuk dagje uit en gratis toegankelijk.
Het meest relaxte festival ever, voor scharrelaars,
schavuiten, vrije denkers, genieters,
nieuwsgierigen, muzieklovers, ontdekkers,
wereldverbeteraars, knutselaars, yogafanaten,
chillers, crea's, friends &, family.
Met (live)muziek, theater, betekenisplein, food,
mega-relaxte theetuin, workshops, kinderateliers,
vuurloop, instawalks, lezingen, yoga en heel veel
liefde! Voor de grootsten de kleinsten en alles er
tussenin!
Zondag 9 september 2018 van 11.00 - 19.00 uur
op het fantastisch magische bijzondere
Hembrugterrein tussen Zaandam en Amsterdam.
Vrij toegankelijk. Voor meer informatie
zie: http://hembrughappening.nl/

Mini Dam tot Dam-loop
Zondag 23 september is de Mini Dam tot Damloop voor alle Zaanse kinderen vanaf 4 jaar!
Vanwege de zomervakantie, de inschrijving is
verlengd.
•

Inschrijven is kan nog tot uiterlijk 10
september!

Ook is er dan op de Burcht van 10:00 – 15:00
uur een groot kinderfeest:
http://www.damloop.nl/kinderfeest/

