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Belangrijke data:
Dinsdag
18 december:
• Bord, beker en bestek
meenemen
• Groep 8, gastles op het Pascal
Woensdag 19 december:
• Fruitdag
• Kerstdiner 18.00-19.00
Donderdag 20 december:
• Inloopuur
• Kerstviering met de kinderen in
de zaal.
Vrijdag
21 december
• Speelgoedochtend
• School uit om 12.00 uur
Kerstvakantie t/m 4 januari

.

Advent- op weg naar het kerstfeest
Maandag wordt de derde kaars aangestoken.
Kerst komt dichterbij.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Kerstdiner
Aan het begin van de week is de brief over het
kerstdiner al meegegeven, iedereen maakt of koopt
iets lekkers voor het buffet.
Alle kinderen worden woensdag van 18.00-19.00uur
op het kerstdiner in de klas verwacht. De deur is
vanaf 17.45 uur open. De leerkrachten zorgen
ervoor dat de tafels feestelijk gedekt staan.
Vergeet u niet na het weekend een bord beker en
bestek in een tasje mee te geven?

Jarig de komende week:
Woensdag 19 december: Epke groep 1-2 B
Donderdag 20 december: Nova groep 8
Donderdag 20 december: Cristiano groep 1-2 C

Van harte gefeliciteerd en een fijne dag!

Mediatoren deze week:
Mick en Elias

Ouders ook van harte welkom…….
Terwijl uw kind(eren) gezellig in de klas zit(ten) te
eten, bent u van harte uitgenodigd op het plein om
gezellig een praatje te maken en een glaasje
glühwein/chocolademelk of thee te komen drinken
met een heerlijke snack. Is het slecht weer, dan
gebruiken we een lokaal.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Inloopuur
Donderdagochtend 20 december is het inloopuur.
Dit betekent dat iedereen rustig aan kan doen, de
deur is wel gewoon om 8.20 uur open maar de
lessen beginnen om 9.30 uur.

Afscheid en welkom
Volgende week nemen we afscheid van een aantal
kinderen die al zijn verhuisd of gaan verhuizen.
Jasmijn uit groep 5 en Mees uit 1/2c starten in
januari bij onze collega’s op de Willibrordschool.
Neave uit groep 6 gaat met haar ouders verhuizen
naar Lelystad en dan natuurlijk op een nieuwe
school beginnen. Best spannend allemaal. We
wensen jullie heel veel succes en zullen jullie heel
erg missen!
Na de kerstvakantie start Yente bij ons in groep 2b,
zij komt met haar ouders en zusje in Zaandam
wonen. Hartelijk welkom op Het Baken, hopelijk zijn
jullie hier snel gewend.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Naschoolse activiteiten

Kerstverhalen en Kerstviering
We vertellen op school de verhalen uit het
Bijbelboek Lucas. Het overbekende verhaal over
Jozef en Maria die naar Bethlehem moesten reizen
om zich te laten inschrijven en voor wie geen plaats
meer was in de herberg. Over de geboorte van het
kindje Jezus in de stal, over de engelen die zongen
de herders die ook kwamen om het kind te zoeken
en de drie koningen die geschenken kwamen
brengen. Misschien leuk om ook thuis samen met
uw kind een kinderbijbel of prentenboek over het
kerstverhaal te lezen.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Kwaliteitsvragenlijsten in januari
Eens per twee jaar zetten de scholen van Agora en
dus ook onze school een vragenlijst uit om
meningen te vragen over enkele zaken over de
school.
Er zijn in totaal vier verschillende vragenlijsten, één
voor ouders, één voor leerlingen (groepen 6, 7 en
8), één voor medewerkers en één voor het
management van de school.
Dit schooljaar wordt de vragenlijst begin januari
uitgezet. Op woensdag 9 januari ontvangt u per
gezin een email met een unieke link.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Gastles voor groep 8
Groep 8 gaat dinsdag 18 december kennismaken
op het VO. Twee gastlessen worden er gevolgd op
het Pascalcollege. Biologie en Wiskunde (in het
Engels!).We zoeken nog 1 begeleider.

Maandag 17 december
➢ Proefjesclub, groep 3 - 5, laatste les
➢ Panna Knock out, 5 - 8, laatste les
Na de kerstvakantie beginnen er weer leuke nieuwe
activiteiten.
Er zijn nog een aantal plaatsen vrij. Klik op
onderstaande link voor meer informatie.
http://www.het-baken.nl/ouders/Paginas/Gras.aspx
Heeft u vragen over inloggen of aanmelden dan
kunt u contact opnemen met Luchiena Rijken,
luchiena.rijken@agora.nu

Nieuws van buiten:

Zondag 16 december
15.00–17.00 uur Speellokaal CBS Het
Baken
Help, Hij ligt in een voerbak
Koken en dineren
We gaan met elkaar een kerstdiner maken
en opeten☺.
Engeltjes van boeken knutselen
sport en spelletjes
Bingo
Toegang gratis
Meer informatie: www.kerkinwesterwatering.nl

FLuXus- FLuXus- FLuXus
Vanaf 19 januari 2019 start er een nieuwe cursus bij
FluXus met als thema: Verhalen vertellen.
De kinderen gaan een website maken waarop ze
elke week een nieuw blog zetten. Dit kan zijn een
verhaaltje, een mooie foto, een filmpje, of een
animatie/spelletje.
In deze cursus leren ze hoe ze:
•
•
•

Een eenvoudige website kunnen maken
Een leuk verhaaltje kunnen vertellen
Foto’s en filmpjes kunnen maken, bewerken
en op hun website kunnen zetten.

Het zijn 8 lessen op de zaterdagochtend.
Meer informatie en opgeven kan hier:

https://fluxus.nl/component/cursussen/cursus/7
01
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