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Belangrijke data:
Woensdag
•
•
•
Vrijdag
•
•

16 januari:
Fruitdag
Inloopspreekuur GGD
Taalcafé
18 januari:
Juf Rianne en juf Ilse vieren
hun verjaardag in groep 3
X-talentmiddag- Bildung
groepen 3 t/m 8

.

Jarig de komende weken:
Zondag
Zondag
Zondag
Maandag
Woensdag

13 januari
13 januari
13 januari
14 januari
16 januari

Emma
Ezra
Kieran
Daphne
Jayant

groep 6
groep 6
groep 6
groep 5
groep 8

Van harte gefeliciteerd en een fijne dag!

Mediatoren
Vince en Maaike

Welkom
Fijn dat we alle kinderen op maandag na de
kerstvakantie weer welkom konden heten. De
eerste week is alweer voorbij dus we zijn weer
gewend. Voor de vakantie namen we i.v.m.
verhuizingen afscheid van een paar kinderen.
Deze week konden we ook weer nieuwe kinderen
en ouders, die in Zaandam zijn komen wonen,
welkom heten. Yente in groep 2 en Ӧzge in groep 5.
Een mooie tijd op het Baken gewenst!
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Toetsen en rapporten
De periode januari /februari staat altijd in het teken
van toetsen, rapporten en gesprekken.
De komende weken staan de klassikale(landelijke)
citotoetsen uit het leerlingvolgsyteem op het
programma. Daarna zijn er ook weer evaluaties,
leerlingbesprekingen en natuurlijk de
voortgangsgesprekken. Uitslagen van de
citotoetsen (3 t/m 8) worden met het rapport
meegegeven.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Oudertevredenheidsonderzoek
Afgelopen woensdagochtend is er een brief
verstuurd met het verzoek en een link voor het
invullen van de oudervragenlijst. We hebben
begrepen dat er per gezin 1 mail is gestuurd.
We hopen natuurlijk dat veel gezinnen de moeite
willen nemen deze enquête in te vullen. Dit is
belangrijk in het kader van de kwaliteitszorg, hieruit
kunnen wij als school verbeterpunten halen.
De kinderen van de groepen 6 t/m 8 vullen de
vragenlijst op school in. Natuurlijk hopen we op een
grote respons zodat er sprake is van een
betrouwbaar beeld. Voor alle duidelijkheid;
de ingevulde vragenlijsten komen niet rechtstreeks
terug bij de directeur. Alles wordt anoniem verwerkt
door een extern bureau en later teruggekoppeld aan
het Agorabestuur en de schoolleiding.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
X-talentmiddagen- Bildung
De komende 4 vrijdagmiddagen zijn er workshops
voor de kinderen van de groepen 3 t/m 8. Er is een
breed aanbod waarbij kinderen kunnen kiezen uit
allerlei activiteiten op het gebied van o.a. muziek,
beeldende vorming, drama, techniek,
handvaardigheid, ict, yoga enz. Op deze middagen
werken we in kleinere groepen en
groepsdoorbroken. Voor een aantal workshops
worden er ook vakdocenten van FluXus ingezet.

Feest in groep 3
Vrijdag 18 januari is het feest in groep 3! Juf Ilse en
juf Rianne vieren samen hun verjaardag. De
kinderen hoeven die dag geen tien uurtje mee en
mogen verkleed komen.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Nieuws uit de kleutergroepen:

De komende weken gaan wij werken over het
thema DIEREN.
De dieren uit de dierentuin zullen vooral centraal
staan. In de spelhoek wordt dan ook een dierentuin
gemaakt. Uw kind mag knuffels meenemen van
dieren uit de dierentuin.
Ook in de bouwhoek zal er een dierentuin gebouwd
worden met hokken voor de dieren. Dat wordt
passen en meten; een mooie rekenactiviteit dus.
Allerlei reken -en taalactiviteiten worden gedaan bij
dit thema. De nadruk ligt dan steeds op het
ontdekkend leren.
Uiteraard worden er dierenliedjes geleerd en
dierenspelletjes in het speellokaal gespeeld.
Ook wordt er lekker veel voorgelezen uit
dierenprentenboeken.
Wij kunnen allerlei spullen bij dit thema gebruiken:
grote dozen om hokken te maken, wc-en
keukenrollen om te knutselen, plaatjes of foto’s van
dieren en knuffels van dieren uit de dierentuin.
Binnen dit thema willen wij de kinderen die dat leuk
vinden de ruimte geven om over hun huisdier te
vertellen. Op de mededelingenborden bij de klassen
zal er een intekenlijst komen te hangen waarop u de
naam van uw kind kunt schrijven en over welk dier
uw kind graag wil vertellen.
Wij zijn benieuwd! En…..natuurlijk zijn we ook nog
bezig met het regelen van een gastles of excursie,
passend bij het thema.
Kortom….we komen vast tijd te kort!!

Goede voornemens en beleid:
De lunchtrommel in de kleuterbouw
In een aantal lunchtrommels zit soms best
veel brood, aangevuld met koek of iets anders
lekkers. Het is echt niet de bedoeling dat er snoep
in de lunchtrommel zit. Wilt u alleen meegeven wat
uw kind thuis ook op kan met de lunch?
Wij merken dat kinderen regelmatig zeggen: het is
te veel. Brood gaat dan weer mee naar huis.
Wij willen natuurlijk graag dat de kinderen hun
trommel leeg eten en letten daar in de klas ook op.
Wij verwachten dan dat er in de trommel zit wat een
kind ook lust en op kan.
En de andere groepen dan?
Natuurlijk vinden we het belangrijk dat ook in de
hogere groepen de kinderen tijdens de lunch
verantwoord eten. Ook hier geldt uiteraard geen
snoep, koek of chips en geen koolzuurhoudende
dranken. Denk vooral aan water, melk, fruit en een
paar lekkere boterhammen.
Na de lunch wordt er altijd buiten gespeeld, tenzij
het heel hard regent. Met elkaar werken we aan een
gezond eetpatroon, voldoende beweging en het
tegengaan van overgewicht.
Verjaardagen
Verjaardagen worden op school gevierd. Ook
daarbij geldt dat we de traktaties graag verantwoord
zien en zeker niet te groot.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Taalcafé
Elke woensdagochtend is er op dit moment een
taalcafé van de BIEB op onze school, dit is in het
lokaal naast de voordeur. Ouders die de
Nederlandse taal nog niet goed beheersen kunnen
zich daar laten adviseren over taalcursussen, ict
vaardigheden enz.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Luizencontrole
Wat fijn dat er maandag genoeg hulp was bij de
controles! Daar was de coördinator heel blij mee.
Alle kinderen zijn nagekeken en op dat moment was
alles oké! Iedereen bedankt!

Voorleesontbijt op woensdag 23 januari
Het voorleesontbijt wordt jaarlijks alleen in de
kleutergroepen gehouden. Wilt u uw kind hiervoor
op vrijdag 18/1 of maandag 21/1 een bord, beker en
(bot)mes voorzien van naam, in een tasje,
meegeven?
De kleuters komen natuurlijk deze ochtend in
pyjama naar school! (natuurlijk wel kleren
meenemen). Ook warme pantoffels mogen niet
ontbreken voor de huiselijke sfeer.
Wil uw kind een knuffel mee dan mag dat die
ochtend ook.
Om 8.30 uur gaan wij met elkaar eerst ontbijten.
Per kleutergroep komen ongeveer 6 kinderen uit
groep 7 en 8 ons helpen.
Na het ontbijt gaan wij in groepjes op kleden. De
kinderen uit groep 7 en 8 gaan ons dan voorlezen.
De leerkracht leest het prentenboek van het jaar
2019 voor:
“Een huis voor Harry” van Leo Timmers.

Naschoolse activiteiten
Maandag 14 januari
➢ Sportcarrousel, groep 5-8
➢ Creatief programmeren, 3-5
Dinsdag 15 januari
➢ Schaken, groep 3-5
Donderdag 17 januari
➢ Judo, groep 1 en 2
➢ Raket naar de maan, groep 3 t/m 6
➢ Rots en water, groep 5 en 6
Vrijdag 18 januari
➢ Fashion Fix, groep 6-8, vol, eerste les

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:

Met elkaar maken we er een gezellig, verhaalrijk
begin van de dag van!
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Inloopspreekuur
Woensdagochtend is Sagal, onze
jeugdverpleegkundige, weer op school. Vanaf 8.30
uur kunt u bij haar terecht voor vragen over allerlei
zaken rond opvoeding en gezondheid. Denk aan
voeding/eten, zindelijkheid, slapen,
ontwikkelingsvragen enz. U kunt haar aanspreken
of een afspraak maken.

Zondag 13 januari 2019
10.00 uur speellokaal CBS Het Baken
Voor de kinderen is er een aparte samenkomst
Na afloop koffie, thee en limonade

