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Belangrijke data:
16 april:
• Centrale eindtoets gr.8
Woensdag 17 april:
▪ Centrale eindtoets gr.8
▪ Fruitdag
▪ Schoolvoetbal Finaleronde
▪ Excursie kleuterbouw
Donderdag 18 april:
▪ Paasviering met de kinderen
▪ Biebbus
▪ Speelgoedmiddag kleuters
Donderdag begint om 14.30 uur begint voor
de kinderen de paas/mei vakantie want
vrijdag is er geen school.

Koningsspelen

Dinsdag

Een gezellige, sportieve, zonnige maar ook frisse
dag. Ontzettend fijn dat we zoveel hulp hadden van
stagiaires en ouders. De start op het plein was weer
feestelijk. Het is genieten om alle kinderen in hun
sportieve en gekleurde outfit met elkaar te zien
dansen. Samen leven- Samen leren wordt dan echt
ervaren. Het was een intensieve dag voor iedereen,
veel dank aan meester Niels en onze commissie
Koningsspelen voor alle voorbereidingen van de
sport en spelactiviteiten.

.

Jarig de komende week:
Zaterdag 13 april:
Maandag 15 april:
Dinsdag 16 april:
Woensdag 17 april:
Zondag
21 april:

Luna groep 1/2 C
Daley groep 1/2 C
Neave groep 6
Tiana groep 7
James groep 1/2 A

Van harte gefeliciteerd en een fijne dag!

Mediatoren:
Laura en Maaike

Voortgangsgeprekken
Deze week zijn er voortgangsgesprekken voor een
deel van de ouders uit de kleuterbouw. Datum en
tijd is via Digiduif vastgelegd.

Centrale Eindtoets
Dinsdag 16 en woensdag 17 april is het dan
eindelijk zo ver. Groep 8 maakt de landelijke
centrale eindtoets. Niet iets om zenuwachtig voor te
zijn, maar natuurlijk best een beetje spannend. Er is
genoeg tijd besteed aan de voorbereidingen dus
kunnen we nu alleen nog maar zeggen: “Laat zien
wat je kan en heel veel succes!”
••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Excursie 1/2b en 1/2c,
Woensdagochtend gaan twee kleutergroepen op
vogelvaartocht “Grutta de grutto”. Het lijkt erop dat
het vervoer rond is, maar mocht er nog een auto
nodig zijn voor 1/2b dan laat juf Trudie dat nog
weten. Groep 1/2a staat voor 20 mei ingeroosterd
voor deze vaartocht.

Schoolvoetbal
Wat hebben onze jongens en meiden van de
groepen 7 en 8 goed hun best gedaan tijdens het
schoolvoetbaltoernooi bij KFC. Van de drie teams
is jongens 1 door naar de volgende ronde. Zij
spelen woensdag 17 april om 15.30 uur de
kwartfinale. Deze jongens hebben een blad
meegekregen met het nieuwe wedstrijdschema!
Succes. Doe je best allemaal!
Wij willen de (stief)vader van Meagen en Vince
Slooten en de stagiaires Stan en Lyndo bedanken
voor het coachen van een team. Dankzij jullie
konden we meedoen aan het toernooi!

••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Paasfeest
Donderdag vieren met de kinderen het Paasfeest
op school. We vieren het feest van de opstanding,
het feest dat Jezus leeft. De liedjes voor de viering
worden al geoefend in de klas. Het thema van de
Paasviering is: van donker naar licht.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Actie Liene uit groep 8
Liene uit groep 8 zal de komende weken bezig zijn
met de voorbereidingen voor de tour du ALS. In de
hal zal zij wat informatie neerzetten en ook is er een
collectebus. Meer informatie hierover leest u op een
andere plek in deze Brulboei.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••
De ouderraad trakteert de kinderen in de ochtend
en we krijgen van Albert Heijn voor elk kind een
stuk extra fruit om uit delen. Ook krijgen de kinderen
donderdag een kweekpotje mee.

Naschoolse activiteiten

Maandag 15 april
➢ Creatief Programmeren, groep 6 t/m 8, laatste
les
➢ Van draadjes tot grobbebol, groep 3 t/m 5,
laatste les
Dinsdag 16 april
➢ Kids Swing, groep 1 en 2, laatste les
Vrijdag 10 mei
➢ Vrije Gym, groep 6 t/m 8
Verder starten nog:
Maandag 6 mei
➢ Funhockey, groep 1 en 2, nog enkele plaatsen
vrij
Dinsdag 7 mei
➢ Games maken, groep 6 t/m 8, vol
Heeft u vragen over inloggen of aanmelden dan
kunt u contact opnemen met Luchiena Rijken,
luchiena.rijken@agora.nu

Nieuws van buiten:
Steun Liene bij haar goede doel voor
“samen trappen we ALS de wereld uit”!
De meeste kinderen op Het Baken hebben een
vader. Ik niet meer, mijn vader is overleden toen
ik 4 jaar was en in de kleutergroep zat. Dat komt
door een ziekte die je misschien wel kent, ALS.
Dat is een dodelijke spierziekte, die ervoor zorgt
dat je spieren het niet meer doen dus uiteindelijk
stopt je ademhaling en hart er ook mee. Er is nog
geen medicijn voor. En daarom gaat iedereen die
het heeft binnen 3 jaar dood.
Er zijn onvoldoende hulpmiddelen en ook is er
nog te weinig geld voor goed onderzoek. Daarom
zijn er allemaal acties om geld in te zamelen. Eén
van die acties is de Tour du ALS en ik doe
daaraan mee.
Op 29 mei ga ik naar top van de Mont Ventoux
lopen. Het 22 km omhoog klimmen . Het is een
hele steile berg, op sommigen plekken wel 10 %
stijging . De top ligt op 1909 meter.
Om mee te mogen doe moet ik minstens €1500
voor dit goede doel inzamelen!
Jullie kunnen mij helpen door te doneren en/of
tasjes te kopen. De tasjes zijn €5,00 en die kun je
op school in de hal kopen. Ik zou het heel fijn
vinden als jullie mij en de mensen met ALS willen
helpen.
Voor meer informatie liggen er op school boekjes
en tijdschriften met informatie over ALS en over
de Tour du ALS in de hal bij de vitrinekast. Ook
kun je meer informatie vinden op de website
https://www.tourduals.nl/actie/liene-vankoningsveld
Groetjes van Liene uit groep 8

Zondag 14 april 2019
10.00 uur speellokaal CBS Het Baken
Spreker: René Jans
Thema: De hoogste plaats
Voor de kinderen is er een aparte samenkomst en
voor de allerjongste oppas.
Na afloop koffie, thee en limonade

