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Belangrijke data:
Woensdag
•
▪

14 november:
Inloopspreekuur GGD
Fruitdag

Vrijdag

16 november:
Start Mediamasters gr.7 en 8

▪
.

Van de OR……..Sint-Maarten
11 november is de dag… O nee, 9 november is de
dag dat mijn lichtje branden mag. Vandaag hebben
veel kinderen van het Baken met hun prachtig
zelfgemaakte lampion gewandeld naar het
winkelcentrum en naar Evean Westerwatering.
Vele liedjes werden gezongen, waarna de kinderen
een mandarijntje of een snoepje kregen.
Een mooie lach op de gezichten van de ouderen bij
Evean Westerwatering was mooi om te zien en ook
daar weer veel liedjes gezongen onder leiding van
juf Elly!
Een dikke pluim voor alle winkeliers die meededen
met dit initiatief: Albert Heijn, AKO, Slagerij Groot,
DIO Drogist, House of Flowers, Kruidvat en Martins
Hairline.

Jarig de komende weken:
Zaterdag 10 november: Monique groep 4
Zaterdag 10 november: Vedhika groep 8
Zaterdag 10 november: Kerem groep 1/2 B

Van harte gefeliciteerd en een fijne dag!

En… voor ouders die nog moeten wennen aan de
Nederlandse tradities: komende zondag is het echt
Sint Maarten; een feest waarbij het delen centraal
staat. Zoals Sint Maarten zijn mantel deelde met de
bedelaar aan de stadspoort.
De kinderen gaan vroeg in de avond langs de
deuren met een lampion, ze zingen een lied en
krijgen een snoepje, koekje of fruit. Het is maar dat
u het weet……
Vandaag hebben alle kinderen hebben van de OR
een lichtketting meegekregen, deze kan gedragen
worden als het donker is. Wij vinden het leuk om
alle Bakenkinderen herkenbaar te laten stralen en
de ster met de lampion terug te zien op een mooie
foto. Wie weet staat jouw foto dan komende week in
de Brulboei.

Mediatoren
Maaike en Megan

Mailen kan naar: sannejschumacher@gmail.com
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Inloopspreekuur GGD
Woensdagochtend is de jeugdverpleegkundige om
half negen op school. U kunt terecht met vragen
over opvoeding en gezondheid.

Sint- Maarten, wat is eigenlijk de achtergrond?
11 november is de naamdag van de heilige SintMartinus. Martinus werd in 316 geboren in
Hongarije als zoon van een Romeins legerofficier.
Op vijftienjarige leeftijd kwam hij in dienst van het
Romeinse leger. Uit deze tijd stamt een van de
meest bekende verhalen over Sint-Martinus. Voor
de poorten van Amiens in Frankrijk kwam hij een
verkleumde bedelaar tegen.Met zijn zwaard sneed
hij zijn rode soldatenmantel in tweeën en gaf
één helft aan de bedelaar. Deze scène is op
talloze schilderijen afgebeeld,
bijvoorbeeld door de schilders
Rubens en Van Dijck. Nadat
Martinus in 372 gekozen was tot
bisschop van Tours kreeg hij
een steeds grotere
bekendheid. Hij stichtte in
Frankrijk verschillende kloosters
en stierf op hoge leeftijd in het
jaar 397.
De kapel met het graf van
Martinus trok al gauw
bedevaartgangers uit heel Europa. Velen
vereerden hem vanwege zijn naastenliefde,
speciaal voor de minderbedeelden.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Schoenmaatjes- een cadeau van kind tot kind

Volgende week gaan de kinderen op school een
lege schoenendoos versieren. Geeft uw uiterlijk
maandag een lege doos van thuis mee. Lukt het
niet, misschien heeft de schoenenwinkel of een
andere ouder er wel een over. Natuurlijk mag het
ook 1 doos per gezin zijn. Kinderen die thuis nog
leuke papiertjes, stickers e.d. hebben mogen die
ook meenemen om de doos nog mooier te maken.
Vrijdag gaat de lege doos weer mee naar huis,
samen met de begeleidende brief en folder.

MediaMasters bovenbouw
Vanaf vrijdag 16 november is het de Week van de
Mediawijsheid. De groepen 7 en 8 nemen dan deel
aan MediaMasters. Dit is een spel dat tijdens de
Week van de Mediawijsheid gespeeld wordt. Elke
dag is er een opdracht van ongeveer een uur,
waarin de volgende leerdoelen centraal staan:
•
•
•
•
•

Analyse: Kritischer leren kijken naar media
en beter snappen hoe deze werken
Bewustwording: Het effect van media
ervaren en beter begrijpen
Gedrag: Meer inzicht krijgen in eigen
mediagedrag
Dialoog: Praten over media: thuis en in de
klas
Creatie: Ervaren hoe je zelf media kunt
inzetten, maken en delen

Waaraan moet je vandaag de dag voldoen om jezelf
‘mediawijs’ te noemen?
‘Heb jij het onder de duim?’.
We hopen natuurlijk dat de kinderen zichzelf na
deze week Mediawijs kunnen noemen.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Groep 3 van het Baken wint een Golden Ticket!!

Groep 3 deed mee met de kleurwedstrijd van de
landelijke intocht van Sinterklaas. Vanmorgen
werden ze verrast met een bezoek van de
gemeente Zaanstad. En ja hoor..….een Golden
Ticket werd er gewonnen. Dit betekent dat deze
klas de intocht op de Zaanse Schans vanuit het VIP
vak, vlak bij het grote podium op de Zaanse Schans
mag bekijken. Dat is natuurlijk een hele belevenis.
Van harte gefeliciteerd!
Meer informatie over de organisatie krijgen ouders
via de Digiduif van juf Rianne.

Oproep Sintversieravond
Op maandagavond 19 november brengen we de
school in Sint-stemming. Daarbij zijn ouders van
harte uitgenodigd om een helpende hand te bieden.
Opgeven voor deze gezellige avond kan op de lijst
bij de deur van de klas. We zijn die avond vanaf
19.00 uur actief. Het zou ook fijn zijn als er ouders
zijn die op 5 december aan het eind van de ochtend
even willen helpen om de versiering weer op te
ruimen. Vele handen maken licht werk!
Ook hiervoor kunt u zich via de lijst opgeven.
Heel hartelijk dank alvast!
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Uit de MR…………………………………….
Een van de nieuwe mr leden stelt zich voor:
Dat we als ouders willen dat onze kinderen op Het
Baken goed onderwijs krijgen spreekt voor zich.
Wellicht nog belangrijker vind ik dat de school een
vertrouwde en veilige omgeving is waar onze
kinderen zichzelf kunnen zijn en zich veilig voelen.
En dat gun ik de leerkrachten en ondersteuning
ook. Ik hoop met mijn inzet in de MR bij te dragen
aan het nog verder verbeteren van het werk- en
leerklimaat binnen de school.
Nog iets over mijzelf, ik heb twee kinderen, Elin in
groep 4 en Silvijn in groep 3 en een bonuszoon
Matthijs die al volwassen is. In het dagelijks leven
ben ik afdelingshoofd communicatie bij de
lerarenopleidingen van de Hogeschool van
Amsterdam. In die rol ben ik in de afgelopen
periode nauw betrokken geweest bij de
Amsterdamse aanpak van het lerarentekort. Ik zie
daarin een sleutelbegrip: samen werken. Dus mocht
je een vraag of suggestie hebben over het beleid
van de school? Laat het Yoran, Judith of mij weten
via mr@het-baken.nl. Samen werken we aan de
toekomst van onze fijne school.
Hartelijke groet, Anke Laffort

Naschoolse activiteiten
Ook dit jaar hebben we weer een gevarieerd
aanbod aan naschoolse activiteiten voor uw kind.
GRAS staat open voor het inschrijven van
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
NSA:

Maandag 12 november
➢ Dwarsfluit, groep 6- 8
➢ Proefjesclub, groep 6- 8, laatste les
Dinsdag 13 november
➢ Prentenboekendans, groep 1-3
➢ Schaken, groep 6 -8
➢ Turnen, groep 3 -5, laatste les
Donderdag 15 november
➢ Judo, groep 6-8
➢ Dierenmanieren, groep 3-5
Vrijdag 16 november
➢ Maak je eigen film, groep 7-8
➢ Vrije Gym, groep 3-5
Vragen over de naschoolse activiteiten kunt u
stellen bij Luchiena Rijken, onze administratief
medewerker en coördinator NSA.
Luchiena.rijken@agora.nu
••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Nieuws van buiten:

Zondag 11 november
10.00 uur speellokaal CBS Het Baken
Spreker: Wim Remmelink
Thema: Ziende blind en blinde ziend?
Voor de kinderen is er een aparte samenkomst
Na afloop koffie, thee en limonade

