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Belangrijke data:
Dinsdag
•
Woensdag
•
Vrijdag
•
•

29 januari:
Cultuurmenu gr.3 en 6
30 januari:
Fruitdag
01 februari:
Excursie groep 5
Natuurmuseum
X-talentmiddag 3e les
groepen 3 t/m 8

Cultuurmenu
De komende week staan er verschillende lessen
vanuit het cultuurmenu op het programma.
Voor groep 3 is er dinsdag de workshop Floddertje.
Naar het bekende kinderboek van Annie MG
Schmidt. Deze les wordt in het speellokaal
verzorgd.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Voorstelling 'Ping' voor groep 6
Dinsdag 29 januari gaat groep 6 naar de
voorstelling 'Ping' bij Fluxus. We gaan er op de fiets
naar toe, dus het is belangrijk dat alle kinderen die
dag op de fiets naar school komen. Fijn dat er al
ouders zijn die mee willen fietsen.
Let op: mocht er dinsdag sprake zijn van sneeuw of
gladheid, dan gaan we niet op de fiets maar lopend naar
FluXus.

.

Jarig de komende week:
Zondag
27-01: Carolina
Zondag
27-01: Luca
Woensdag 30-01: Mena
Vrijdag
01-02: Eilleen

groep 1/2C
groep 4
groep 5
groep 1/2B

Van harte gefeliciteerd en een fijne dag!

Mediatoren
Colin en Anne

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Excursie groep 5
Groep 5 gaat vrijdag 1 februari naar de expositie
Dino's in het Natuurmuseum. Dit is een interactieve
expositie met spelletjes, kijk- en geluidskastjes en
wij zullen ook een opdrachtencircuit gaan doen. Er
zal een verscheidenheid zijn aan dinosaurussen en
andere oertijddieren, waarvan bijvoorbeeld
afgietsels van tanden en klauwen of kleine modellen
van deze dieren te zien zijn.
Voor het vervoer zijn er voldoende ouders en
auto’s. Fijn, dank u wel!
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Open ochtend en informatieavond
Op woensdagavond 6 februari is er een
informatieavond voor ouders die nog een
schoolkeus moeten maken. Op vrijdagochtend
8 februari staat er weer een open ochtend gepland.
Uiteraard mag u hiervoor “reclame” maken bij uw
buren, familie en vrienden.

Stagiaires
De 1e jaars pabo studenten wisselen de komende
week van school of groep. Dit betekent dat Sarah
op maandag in groep 5 te vinden is en Sil in groep
7. Voor Britt en Ilse is de lio-periode nu officieel
begonnen. Zij hebben hun studiepunten behaald en
alle stages goed afgesloten. De 4e jaars studenten
krijgen dan bij Agora meteen een
leerarbeidsovereenkomst en mogen een deel van
de week zelfstandig voor de groep staan.
De MBO-onderwijsassistenten moeten van school
wisselen, dat betekent dat Jody, Soukaina en
Dinoja op 8 februari voor het laatst zijn.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Groep 8
Spannende weken voor groep 8. De toetsen zijn
bijna afgerond, er zijn open dagen op het VO en
natuurlijk moet er een schoolkeus worden gemaakt.
Intern bespreken we volgende week de adviezen en
daarna nodigt juf Marieke de ouders en kinderen uit
voor het adviesgesprek.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Voortgangsgesprekken
De ouders van de groepen 2 t/m 7 krijgen
binnenkort van de leerkracht via Digiduif een
uitnodiging om in te schrijven voor het
voortgangsgesprek. Let op: wanneer u op een
bepaalde tijd inschrijft, krijgt u geen bevestiging
meer, het is dus belangrijk om het dan ook direct in
uw agenda te noteren.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
X-talent middagen
Vanmiddag hebben de kinderen hun tweede les in
gehad. Dit keer een foto van de yogales in het
speellokaal.

Nationale voorleesdagen- Voorleesontbijt
Woensdagochtend kwamen de meeste kleuters in
pyjama en met knuffel op school. Eerst gezellig
samen een broodje eten en daarna genieten van
het voorlezen. Kinderen uit de groepen 7 en 8
hebben daar heel goed bij geholpen. Wat vinden ze
het zelf ook leuk om bij de jongste kinderen voor te
lezen en te helpen.
Samen leven -Samen leren-Samen lezen.
Natuurlijk is het voor de kinderen fijn en belangrijk
om ook thuis met een volwassene of een oudere
broer/zus een prentenboek te lezen.
Doet u thuis ook mee aan de Nationale
Voorleesdagen?

Naschoolse activiteiten
Maandag 28 januari
➢ Sportcarrousel, groep 5-8
➢ Creatief programmeren, 3-5
Dinsdag 29 januari
➢ Schaken, groep 3-5
Donderdag 31 januari
➢ Judo, groep 1 en 2
➢ Raket naar de maan, groep 3-6
➢ Rots en water, groep 5 en 6
Vrijdag 1 februari
➢ Fashion Fix, groep 6-8
➢ Wie is de mol, groep 5-8

Nieuws van buiten:
Fronik Boerderij- Westzanerdijk

Kijkt u ook nog even in GRAS voor de
andere activiteiten, er komen nog leuke activiteiten
tot de zomervakantie, en er zijn nog 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

Zondag 27 januari 2019
10.00 uur speellokaal CBS Het Baken
KidzArk
Koken, knutselen, sporten enz.
15.00-17.00

Kinderboerderij De Veldmuis zoekt dringend
nieuwe vrijwilligers voor in de weekenden!

Kinderboerderij De Veldmuis is op het moment
hard op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Met name
in het weekenden is het vullen van het rooster de
laatste tijd zeer lastig. De Kinderboerderij heeft
de afgelopen tijd helaas al op een aantal
momenten moeten besluiten dat de
kinderboerderij niet openging door een tekort aan
vrijwilligers in de weekenden en betreurt dit zeer.
De Veldmuis is daarom hard op zoek
naar buurtbewoners die houden van dieren én
mensen en tijd hebben om in de weekenden te
assisteren.
De kinderboerderij ontvangt geen subsidie en
draait volledig op vrijwilligers. Bestuur en
vrijwilligers doen hun best om van de boerderij
een mooie, gezellige en leerzame plek te maken.
De Veldmuis wil blijvend de sociale
ontmoetingsplek voor iedereen uit de buurt zijn,
waar volwassen kunnen bijpraten en kinderen
kunnen genieten van het buiten zijn. Op de
kinderboerderij worden ook vaak activiteiten
georganiseerd. De Veldmuis heeft daarom als doel
om elke dag van de week een dagdeel open te
zijn, maar op het moment wordt dit doel helaas in
sommige gevallen niet gehaald; de reden waarom
we een noodkreet slaan voor het vinden van
nieuwe krachten.
Werkzaamheden bestaan uit de verzorging van de
dieren maar ook uit het welkom laten voelen van
de bezoekers en eventueel de verkoop van
horeca-producten. Andere taken kunnen worden
toegevoegd al naar gelang de beschikbaarheid en
interesse van de vrijwilliger. Nieuwe
vrijwilligers worden ingewerkt door kundige
mede-vrijwilligers die al een tijdje mee draaien.
Vrijwilligerswerk op de kinderboerderij is een
goede manier om je sociale netwerk te vergroten
-- het kan immers ook heel gezellig zijn! -- of kan
onderdeel zijn van een re-integratie-proces.
Geïnteresseerden kunnen een mailtje sturen
naar info@develdmuis.nl, ook voor vragen.
Kinderen kunnen er heerlijk buiten spelen en met
dieren leren omgaan en buurtbewoners
ontmoeten elkaar op een ongedwongen manier.

Kinderboerderij de Veldmuis
Ilpendamstraat 38
1507 JZ Zaandam
075-6310355 / 06-10089255 (Frank)
info@develdmuis.nl
www.develdmuis.nl

