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Belangrijke data:
Maandag
•
•
Woensdag
•
•
•
Vrijdag
•
•
•

4 februari:
Dansworkshop kleuters
Start Zaanse Kinderjury
6 februari:
Fruitdag
Bakenviering
Info-avond werving
8 februari:
Open ochtend werving
X-talentmiddag
Rapporten

.

Jarig de komende week:
Zondag
Maandag
Woensdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag

3 februari: Quinty groep 5
4 februari: Thomas groep 5
6 februari: Merel groep 6
7 februari: Jason groep 3
7 februari: Anishka groep 6
7 februari: Preston groep 4

Van harte gefeliciteerd en een fijne dag!

Groep 6 en 7 doen mee aan de Zaanse
Kinderjury
Zaanstad vindt het belangrijk dat kinderen lezen.
Daarom reikt de gemeente in 2019 voor de 19e
keer de Hotze de Roosprijs uit. De prijs wordt
toegekend aan een kinderboekenschrijver die in
2018 zijn of haar debuut heeft gemaakt. Leerlingen
van de groepen 6 en 7 vormen samen de Zaanse
Kinderjury. Door in de periode februari - mei de
boeken te lezen en hun stem uit te
brengen, bepalen zij wie de winnaar is. Onze school
is geselecteerd om deel te nemen aan de Zaanse
Kinderjury. Daar zijn we erg blij mee.
A.s. maandag wordt het startsein gegeven
en komt wethouder Songül Mutluer groep 6 en
7 voorlezen uit het boek 'Dromen van succes' van
Barbara Barend en Marlies van Cleeff.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Dansworkshop kleuters
De kleuters zitten nog volop in hun thema
“dieren”. In dat kader is er maandag voor elke groep
een dansworkshop, gebaseerd op het
prentenboek;” De Giraffe die niet kon dansen”.
We hoeven hiervoor niet op stap, de workshop
wordt gegeven in het speellokaal.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Bakenviering
Woensdag 6 februari is er weer een viering in de
zaal. Door elke groep wordt er een klein
optreden/bijdrage op het podium verzorgd.
Ouders zijn welkom. De indeling en tijden zijn:
09.00-09.45 uur- groepen: 1/2b, 1/2c, 6, 7
11.30-12.15 uur- groepen: 1/2a, 3, 4, 5, 8
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Open ochtend en informatieavond
Op woensdagavond 6 februari is er op onze
school een informatieavond voor ouders die nog
een schoolkeus moeten maken. Op vrijdagochtend
8 februari staat de tweede open ochtend gepland.
Uiteraard mag u hiervoor “reclame” maken bij uw
buren, familie en vrienden en de poster delen via
social media.

Mediatoren
Meagen en Quinten

X-talent middag
Ook kunst komt aan bod. Op de foto ziet u dat de
kinderen van dit onderdeel van alles leren over de
bekende Nederlandse schilder Piet Mondriaan.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Voorbereidingen schooljaar 2019-2020
Het lijkt nog ver weg, maar de komende maand
moeten we alweer starten met de voorbereidingen
voor het volgende schooljaar. De prognoses, de
lokaalverdeling, de groepsindeling en bezetting, het
zijn allemaal onderwerpen die zorgvuldig besproken
moeten worden.Vergeet u niet uw eigen kind in te
schrijven als het in het schooljaar 2019-2020 4 jaar
wordt! U kunt een inschrijfformulier bij de
administratie vragen.
Wilt u het ook bij de directie melden als u nu al weet
dat uw kind i.v.m. verhuizing begin volgend
schooljaar niet meer op onze school zit?
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Rapporten
Vrijdagmiddag 8 februari krijgen de kinderen van de
groepen 2 t/m 8 hun rapport mee. Het rapport vanaf
groep 3 ziet er anders uit dan u gewend bent. Vanaf
dit schooljaar is het volledig digitaal, maar maken
we nog wel een print voor u. Bij de rapporten vanaf
groep 3 krijgt u ook een uitdraai van de
citoresultaten.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Naschoolse activiteiten
Maandag 4 februari
➢ Sportcarrousel, groep 5-8
➢ Creatief programmeren, groep 3-5
Dinsdag 5 februari
➢ Schaken, groep 3-5
Donderdag 7 februari
➢ Judo, groep 1 en 2
➢ Rots en water, groep 5 en 6
Vrijdag 8 februari
➢ Fashion Fix, groep 6-8
➢ Wie is de mol, groep 5-8
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

Nieuws van buiten:

Uilenballen pluizen op stadsboerderij
Darwinpark Zaandam
Op zondagmiddag 3 februari kan jong en oud op
stadsboerderij Darwinpark te Zaandam onder leiding
van educatief medewerker Flip Valk uilenballen
uitpluizen. Voor en na het broedseizoen overnachten
uilen vaak samen op een vaste plek. Een roestplaats
noemen we dat. Ook in de Zaanstreek zijn
roestplaatsen te vinden. Meestal wordt hier geen
ruchtbaarheid aan gegeven om verstoring te
voorkomen. Onder bomen waar uilen in zitten liggen
altijd uilenballen. Dat zijn pluizige ballen, met
restanten botten en haartjes van de prooi , meestal
muizen. Het is super interessant om deze ballen uit te
pluizen. Want aan de botrestanten -met name de
schedeltjes- kan je zien welke muizensoort is
opgegeten. Uit sommige uilenballen komt een
compleet muizenskelet tevoorschijn!
De kosten voor deelname bedragen € 2,- p.p.
Daarvoor krijg je een uilenbal, een zoekkaart en een
“muizenplattegrond” waarop je gevonden botjes kan
vastlijmen. Voor het pluizen zijn pincetten en ander
gereedschap beschikbaar. Wie extra uilenballen wil
uitpluizen betaalt daarvoor € 0,50 per stuk. Zoekkaart
en muizenplattegrond mogen deelnemers uiteraard
mee naar huis nemen. LET OP: contante betaling.
Geen pin aanwezig.
Deze activiteit start om 13.00 uur in de educatieve
ruimte van de boerderij en eindigt om 16.00 uur. Kom
op tijd want vol is vol!
Meer info op www.zaansnatuurmilieucentrum.nl of de
facebookpagina van de stadsboerderij. Het adres van
de boerderij: De Weer 31 1504AH te Zaandam.

