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Belangrijke data:
Dinsdag 5 maart:
Start schoolproject om 8.30
Woensdag 6 maart:
Studiedag team, de kinderen zijn vrij
Donderdag 7 maart:
Klankbordavond voor ouders van
19.30-21.00

.

NATUUR LEUK- NATUURLIJK!
Maart projectmaand, dat betekent dat iedereen aan
de slag gaat met het grote thema. De thema’s in de
groepen hebben allemaal iets te maken met natuur
en biologie.
De kleuters zijn stiekem al een beetje gestart.
We openen het project op dinsdagochtend 5 maart
met alle kinderen op het plein. Natuurlijk zijn ouders
daarbij welkom. We hebben er zin in!
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Studiedag team
Op woensdag 6 maart is er een studiedag. Alle
kinderen zijn op deze dag vrij.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Klankbordavond voor ouders op 7 maart.
De MR nodigt u uit!
Pak de gelegenheid om mee te denken en mee te
praten. In de aparte bijlage bij deze Brulboei leest u
meer over de inhoud.

Jarig de komende week:
Dinsdag 5 maart: Daniël groep 1/2 C
Vrijdag 8 maart: Krystian groep 6
Van harte gefeliciteerd en een fijne dag!
We rekenen op een mooie opkomst.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Mediatoren:
Meagen en Vince

Onderwijsstaking 15 maart
Het is crisis in het onderwijs, de werkdruk is te hoog
en het lerarentekort is enorm. Vooral dat laatste lijkt
op dit moment onoplosbaar. Er wordt druk op de
politiek uitgeoefend, er moet iets veranderen, zodat
het beroep weer aantrekkelijk wordt. Het team van
het Baken staat hier volledig achter.
Toch heeft het merendeel van de leraren besloten
niet te staken. Het CNV, de vakbond waar de
meeste collega’s lid van zijn, staat wel achter de
acties maar roept haar leden deze keer niet op tot
staking. Wij geven dus op 15 maart gewoon les.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Rapporten
Denkt u nog even aan het inleveren van de
rapporten. Graag afgeven bij de leerkracht.

Naschoolse activiteiten
Maandag 4 maart
➢ Kleuterkliederen, groep 1 en 2
➢ Creatief Programmeren, groep 6 t/m 8
Dinsdag 5 maart
➢ Schaken, groep 3-5
➢ Korfbal, groep 6 t/m 8
Donderdag 7 maart
➢ Slacklinen, groep 3 t/m 5, eerste les
➢ Rots en water, groep 5 en 6
Vrijdag 8 maart
➢ Fashion Fix, groep 6-8, laatste les
➢ 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
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

