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Belangrijke data:
Voorjaarsvakantie t/m 22 februari
Maandag
•

25 februari:
Luizencontrole

Woensdag 27 februari:
• Fruitdag
Vergeet u het niet? Voor ouders van de
groepen 2c, 3 en 7 zijn er in week 9 nog
voortgangsgesprekken.

Voorjaarsvakantie
Het was een korte periode tussen twee vakanties
en daarom waren het zes drukke weken voor
kinderen en leraren. Nu voor iedereen een weekje
genieten van hopelijk veel lekker voorjaarsweer.
Tijd voor wandelen, fietsen en buitenspelen.
Op maandag 25 februari verwachten we alle
kinderen weer op school.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAVE THE DATE
Beste ouders,
Op donderdag 7 maart van 19.30 tot 21.00 uur
organiseert de MR een klankbordavond, een
bijeenkomst waarin ouders en enkele leerkrachten
in gesprek gaan over de vraag hoe we de kinderen
samen willen/kunnen begeleiden bij het leren.

.

Jarig de komende weken:
Zaterdag 16 februari: Silke groep
Zondag 17 februari: Amy groep
Zondag 17 februari: Finn groep
Zondag 17 februari: Tej groep
Maandag 18 februari: Nout groep
Maandag 18 februari: Otis groep
Woensdag 20 februari: Tom groep
Zaterdag 23 februari: Emir groep
Maandag 25 februari: Julian groep
Dinsdag
26 februari: Aviyah groep
Woensdag 27 februari: Belinay groep
Woensdag 27 februari: Elin groep
Donderdag 28 februari: Beatriz groep
Vrijdag
1 maart: Jayden groep
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De volgende vragen staan centraal:
Hoe bevalt het startgesprek en het
voortgangsgesprek tot nu toe?
Hoe zien ouders hun rol bij het leren van de
kinderen? En wat hebben ouders nodig als ze hun
kind willen helpen?
Noteer de datum in uw agenda, meer informatie
volgt na de vakantie.

Van harte gefeliciteerd en een fijne dag!
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Groot project: NATUURLEUK- NATUURLIJK!

Mediatoren:

De maand maart is onze projectmaand. In alle
groepen worden er onderwerpen uitgewerkt vanuit
het vakgebied natuur/biologie.
Dat wordt ontdekken, onderzoeken, samenwerken,
leren, lezen, knutselen, op stap, gasten in de klas,
noem het allemaal maar op. We hebben er zin in!

Letterfeest in groep 3
Donderdagmiddag was het eindelijk tijd voor het
Letterfeest in groep 3. De kinderen hebben alle
klanken geleerd en kunnen nu al heel veel woorden
lezen. Dat was natuurlijk reden voor een feestje.
Een aantal kinderen uit groep 8 was bereid hun
gymles op te geven om met een groepje op
letterspeurtocht te gaan. Ook was er limonade en
taart, gebakken door de ouders. De kinderen
zongen nog een keer het letterlied en kregen een
letterdiploma. Het was een gezellige en feestelijke
middag! Wij willen de ouders die iets lekkers
hebben verzorgd en de bekers en bordjes hebben
gesponsord hartelijk bedanken voor hun hulp.

De mol speelt een centrale rol.
Wat komt de mol allemaal tegen onder de grond:
dieren zoals; mieren, wormen, konijnen, muizen,
maar ook bloemzaden,boomwortels en
bloembollen.
Wij gebruiken bij dit thema het prentenboek:" Haas
en mol zoeken een uitweg:” van Hans de Beer.
In ieder geval houden wij bij dit thema geen schone
handen! Maar wat is er heerlijker om lekker met je
handen in de aarde te wroeten.
Bij dit thema kunnen wij uw hulp gebruiken door in
de voorjaarsvakantie met uw kind op zoek te gaan
naar schelpen, takjes, stenen, zaden, bloembollen.
Wij sparen keukenrollen, Pringles bussen of andere
kokers.
In groep 1/2B staat het leven in en om de sloot
centraal.

Foto letterbord

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Nieuws uit de kleuterbouw,
Elke kleutergroep gaat na de vakantie aan de slag
met het thema NATUUR.
Groep 1/2 a gaat met elkaar ontdekken: "Het leven
onder de grond”.
Welke dieren wonen daar? Waar bestaat grond uit?
Wat zie je allemaal in de grond?

Westerwatering wordt omringt door sloten, levend
lesmateriaal dus! We gaan ook een uitstapje naar
de sloot maken om te kijken wat er allemaal te zien
is. Hopelijk lukt het om kikkerdril in de klas te
krijgen. Het zou leuk zijn als u met uw kind iets mee
kan nemen wat u bij de sloot vindt.
Het prentenboek “Kom nou Bommes” van Jane
Simmons staat centraal. In de klas gaan wij in elk
geval een groepswerk van de sloot maken.
Groep 1/2C stelt het menselijk lichaam centraal.

Wilt u de mededelingenborden weer goed in de
gaten houden.
Mocht u spullen hebben die bij het thema passen,
neem het gerust mee.

Naschoolse activiteiten
Maandag 25 februari
➢ Kleuterkliederen, groep 1-2, eerste les, vol
➢ Creatief programmeren, groep 6-8, eerste les, nog
één plaats vrij
Dinsdag 26 februari
➢ Schaken, groep 3-5
➢ Korfbal, groep 3-5, eerste les, er is nog plaats
Donderdag 28 februari
➢ Rots en water, groep 5 en 6
➢ Slacklinen, groep 3-5, eerste les, er is nog plaats
Vrijdag 1 maart
➢ 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. 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 24 februari
10.00 uur speellokaal CBS Het Baken
Spreker: Jaap den Boer
Voor de kinderen is er een aparte samenkomst en
voor de allerjongste oppas.
Na afloop koffie, thee en limonade

Edelstenen slijpen in Natuurmuseum
Zaandam
Op zondag 24 februari -laatste zondag in
voorjaarsvakantie- kunnen museumbezoekers jong en
oud hun eigen edelsteen slijpen onder begeleiding van
leden van geologische vereniging Amathysta.
Er is keuze uit verschillende soorten edelstenen, zoals
agaat, jaspis, amethyst, roze kwarts, jade en vele andere
soorten. De stenen worden geslepen op glasplaten met
slijppoeders en water. Daarna worden ze gepolijst en
mogen de deelnemers hun steen meenemen. Stenen
slijpen is zeer geschikt voor kinderen vanaf 4 jaar en
ongevaarlijk. Ook is er een demonstratie van
edelsteenslijpers met slijpmachines.
De kosten voor deelname aan de activiteit bedragen 2,euro per steen, naast de reguliere museumentree. De
entree voor het museum bedraagt 4,- voor volwassenen
en kinderen vanaf 3 jaar. Eerste twee begeleiders van
betalende kinderen en donateurs gratis entree. LET OP:
contante betaling. Geen pin aanwezig.
Slijpen kan vanaf 13.00 uur tot 16.30 uur. Het betreft
een doorlopende activiteit, op elk gewenst moment kan
worden deelgenomen. Openingstijd museum:
zondagmiddag van 13.00 uur tot 17.00 uur. Het museum
bevindt zich direct naast het terrein van stadsboerderij
Darwinpark, aan de Thijssestraat 1 te Zaandam. Zie
verder: www.zaansnatuurmilieucentrum.nl

Zondag 24 februari
15.00–17.00 uur Speellokaal CBS Het
Baken
Koken,
Creatief
en natuurlijk sport en spelletjes
Toegang gratis
Meer informatie: www.kerkinwesterwatering.nl

Gepolijste stenen foto ZNMC

