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Belangrijke data:
Dinsdag
•
Woensdag
•
•
•
Vrijdag
•

22 januari:
Studiedag, kinderen vrij
23 januari:
Voorleesontbijt kleuters
Fruitdag
Taalcafé in lokaal rechts
naast de voordeur
25 januari:
X-talentmiddag 2e les
groepen 3 t/m 8

.

Jarig de komende weken:
Zondag 20 januari:
Zondag 20 januari:
Maandag 21 januari:
Maandag 21 januari:
Vrijdag 25 januari:

Mats
Alec
Britt
Lynn
Arjun

groep 3
groep 1/2B
groep 6
groep 6
groep 4

Studiedag team
Op dinsdag 22 januari is er een studiedag voor het
team. Deze keer over het onderwerp “Gedrag”.
Deze studiedag wordt verzorgd door Kees van
Overveld, een deskundig en inspirerend docent. in
onderwijskringen landelijk bekend. We hopen een
leerzame dag te hebben. Voor de kinderen is er
dinsdag geen school.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Oudertevredenheidsonderzoek
Een aantal ouders heeft de enquête al ingevuld.
Dank u wel! Afgelopen woensdag is er een
herinneringsverzoek naar uw emailadres verstuurd.
Natuurlijk krijgt u heel vaak dit soort verzoeken,
maar hopelijk ziet u kans er 10 minuutjes van uw tijd
aan te besteden. Het is voor onze kwaliteitszorg
belangrijk om een betrouwbaar beeld te hebben.
Alvast dank voor de moeite.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Personeelszaken
Helaas is juf Marja al sinds de herfstvakantie niet
aan het werk. Zij is momenteel aan het herstellen.
Omdat er, zeker in onze regio, een groot
lerarentekort is hebben we de vervanging in 1/2a
steeds intern moeten oplossen. Dat zal ook de
komende tijd gebeuren. De ouders van groep 1/2a
worden hierover apart geïnformeerd.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
X talent – 1e ronde
Op vrijdagmiddag is het Brede vorming (Bildung).
Er wordt er van alles aangeboden.Timmeren,
techniek, yoga, papier-maché, drama, muziek met
boomwhackers, scratch, stop motion en nog veel
meer.

Van harte gefeliciteerd en een fijne dag!

Mediatoren
Otis en Laura
Op de foto: Timmeren en zagen met meester Jaap en
“meester” opa Yrjo.

Rapporten 3 t/m 8
In februari krijgen de kinderen van de groepen
3 t/m 8 een nieuwe versie van het rapport. Omdat
cijfers en beoordelingen door de leerkrachten
digitaal worden ingevoerd in het
leerlingvolgsysteem, wordt er achter de schermen
door de ict-ers al een tijdje hard gewerkt aan een
digitaal rapport. Dit moet voor de leerkracht minder
arbeidsintensief zijn en de ouders/ kinderen toch
genoeg informatie geven.
We hebben ervoor gekozen de rapporten nu nog
wel te printen en in het mapje mee te geven.
Aan digitale inzage wordt gewerkt.
Let op:
Van enkele kinderen is het rapportmapje nog niet
ingeleverd. Graag volgende week mee naar school
nemen en aan de leerkracht geven.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Gevraagd:
We kunnen voor groep 1/2B weer kleine stukjes
afvalhout gebruiken voor de timmertafel. Heeft u
iets voor ons, dan kan het in de bakken onder de
timmertafel worden gedaan. Hartelijk dank!
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Voorleesontbijt op woensdag 23 januari
Vergeet u niet uw kind maandag alvast een bord,
beker en (bot)mes voorzien van naam, in een tasje,
mee te geven?
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
in de klas 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.
Het prentenboek van het jaar 2019 is:
“Een huis voor Harry” van Leo Timmers.

Naschoolse activiteiten
Maandag 21 januari
➢ Sportcarrousel, groep 5-8
➢ Creatief programmeren, 3-5
Dinsdag 22 januari
➢ Studiedag, geen activiteiten
Donderdag 24 januari
➢ Judo, groep 1 en 2
➢ Raket naar de maan, groep 3 t/m 6
➢ Rots en Water, groep 5 en 6
Vrijdag 25 januari
➢ Fashion Fix, groep 6-8
Wie is de mol, groep 5-8

Er zijn nog wat 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:

