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Belangrijke data:
Woensdag
•
•
•
•
Donderdag
•
•
Vrijdag
•

13 februari:
Fruitdag
Inloopspreekuur
jeugdverpleegkundige
Taalcafe
Vergadering MR
14 februari:
Excursie groep 3
Speelgoedmiddag kleuters
15 februari:
Studiedag, de kinderen zijn
vrij

.

Jarig de komende week:
Maandag 11 februari: Ethan groep 1/2 A
Dinsdag 12 februari: Elin groep 4
Woensdag 13 februari: Meagen groep 8
Woensdag 13 februari: Tiana groep 5
Donderdag 14 februari: Rami groep 5
Donderdag 14 februari: Thomas groep 6
Donderdag 14 februari: Christian groep 4
Donderdag 14 februari: Tirza groep 5
Donderdag 14 februari: Saar groep 1/2 C
Donderdag 14 februari: Roos groep 3

Studiedag en vakantie
Denkt u eraan dat er op vrijdag 15 februari geen
school is. De voorjaarsvakantie begint voor de
kinderen op donderdag 14 februari om 14.30 uur.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Excursies
Voor groep 3 staat er donderdag a.s. een excursie
op het programma. We gaan voor de boerderijles
Boter, kaas en eieren naar het Darwinpark. Fijn dat
het vervoer al rond is. Dank u wel!
Vanwege de sneeuw is de excursie van groep 5
vorige week helaas niet doorgegaan. Er is een
nieuwe datum afgesproken. We gaan nu op
vrijdagochtend 29 maart voor de uitgestelde les
naar het natuurmuseum.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Rapporten en gesprekken
Vandaag hebben de kinderen van de groepen
2 t/m 8 hun rapport gekregen. De gesprekken
vinden volgende week en na de vakantie plaats.
Let op: Het komt regelmatig voor dat de
rapportmapjes niet ingeleverd worden. Dat is wel de
bedoeling omdat we het steeds aavullen met een
volgend rapport. Natuurlijk hoeft dat niet direct,
maar denkt u er over een paar weken wel even aan.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
X-talent middag
Het was alweer de laatste les van deze ronde.
Er is hard gewerkt door de kinderen.

Van harte gefeliciteerd en een fijne dag!

Mediatoren:
Sarah en Faith

Maaklab
Scratch
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Speelgoedmiddag
De kleuters mogen donderdag iets van huis
meenemen om op school mee te spelen.

Inloopspreekuur
De jeugdverpleegkundige is er op woensdag 13
februari. Zij zit aan het begin van de ochtend in de
kamer van juf Nel. U kunt terecht voor allerlei zaken
rond gezondheid, ontwikkeling en opvoeding.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Leerplichtzaken
Speciaal op dagen vlak voor de vakantie houdt
leerplichtzaken extra toezicht op het zgn.
luxeverzuim. Van de afdeling leerplicht ontvingen
we onderstaand bericht:

Via deze weg willen wij u er op wijzen dat het bij u
op school voor kan komen dat er ouders zijn die
hun kind eerder of langer meenemen op vakantie
dan wettelijk is toegestaan. Het zogenoemde
luxeverzuim. Ouders melden hun kind bijvoorbeeld
onterecht ziek of hun kind is ongeoorloofd afwezig.
Om dit te voorkomen en te kunnen controleren
hebben wij u nodig. Wij willen dan ook graag
samenwerken. U bent namelijk degene die
constateert dat de leerlingen niet op school zijn.
Om dit proces goed te laten verlopen hebben wij
het volgende stappenplan opgesteld.
Stappenplan voor vakanties:
1. Als een leerplichtige leerling ziek wordt
gemeld vragen of het kind thuis verblijft.
2. Vragen op welke telefoonnummers de
oppassende ouder(s) bereikbaar is/zijn.
3. Indien ouders aangeven dat het kind bij
iemand anders verblijft naam,
telefoonnummer en het adres van deze
persoon vragen.
4. Indien er sprake is van vermoeden van
luxeverzuim (ziekmelding/ongeoorloofde
afwezigheid) dit gelieve voor 09:30 uur ’s
morgens door te geven aan leerplicht.
5. De leerplichtambtenaar gaat op huisbezoek
om te controleren of de leerling thuis is.
6. Indien de leerling niet thuis is worden
ouders opgeroepen om een verklaring af te
geven voor het verzuim.
7. De leerplichtambtenaar kan proces-verbaal
opmaken en stuurt dit dan ter beoordeling op
aan het Openbaar Ministerie.

Naschoolse activiteiten
Maandag 11 februari
➢ Sportcarrousel, groep 5-8, laatste les
➢ Creatief programmeren, 3-5, laatste les
Dinsdag 12 februari
➢ Schaken, groep 3-5
Donderdag 14 februari
➢ Judo, groep 1 en 2, laatste les, laatste kwartier
mogen ouders komen kijken
➢ Rots en water, groep 5 en 6
Vrijdag 15 februari
➢ Geen naschoolse activiteiten
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. 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 10 februari 2019
10.00 uur speellokaal CBS Het Baken
Thema: Mijn Liefste is van mij en ik ben van Hem
Voor de kinderen is er een aparte samenkomst en
voor de allerjongste oppas.
Na afloop koffie, thee en limonade

