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Belangrijke data:
Woensdag 3 april:
Fruitdag
GROTE Rekendag
Start Schoolvoetbal
Donderdag 4 april:
Cultuurmenu groep 6
Biebbus
Theoretisch verkeersexamen groep 8
Vrijdag
6 april:
Workshop/gastles groep 5

.

Jarig de komende week:
Zondag 31 maart:
Zondag 31 maart:
Zondag 31 maart:
Maandag 1 april:
Dinsdag 2 april:
Woensdag 3 april:

Darren groep 1/2 B
Estée groep 8
Lucas groep 1/2 B
Quinten groep 7
Puck groep 1/2 B
Kess groep 5

Van harte gefeliciteerd en een fijne dag!

NATUUR LEUK!- NATUURLIJK!
Wat was het leuk om met de hele school het thema
af te sluiten met een tentoonstelling. Een gezellige
avond, druk bezocht door ouders, oud-leerlingen en
opa’s en oma’s. We bedanken u voor uw
betrokkenheid en grote belangstelling.
En dan……wie zijn de prijswinnaars van de
speurtocht/kennisquiz met vragen? Het zijn Harris
uit 1/2b en Sven uit groep 6
Zij hebben een insectenhotel als prijs gekregen.
Gefeliciteerd!
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Excursie cultuurmenu groep 6
Groep 6 gaat op donderdag 4 april in het kader van
cultuureducatie op excursie. Het betreft een 'Monetinspiratie', een educatief programma in het
Monetatelier en een wandeling in Zaandam onder
leiding van docenten van de Stichting Monet. De
kinderen van groep 6 worden op de fiets op school
verwacht. Fijn dat ouders zich hebben opgegeven
om mee te gaan. We zijn benieuwd wat we gaan
leren over deze bekende schilder!
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Bijdrage schoolreisjes en kamp
Ons administratiekantoor van Agora heeft laten
weten dat de automatische incasso voor de
schoolreisjes en het schoolkamp zal plaatsvinden
op 3 april.
Het overzicht van de data (staat ook in de kalender)
en bestemmingen zal in de volgende Brulboei
worden gepubliceerd.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
De wereld van techniek
Groep 7 gaat maandag 8 april naar Petz. De bus
komt ons om 10.10 uur bij het winkelcentrum
ophalen. Het programma duurt van 10.30 uur tot
12.00 uur. Daarna worden we met de bus weer
teruggebracht.

Het event vindt plaats in een bedrijfshal van
Bosma & Bronkhorst aan de Aris van Broekweg
in Zaandam. Op www.petevents.nl staat meer
informatie over het event.

Mediatoren:
Vince en Faith

GROTE REKENDAG 2019

Woensdag 3 april zijn we op een heel andere
manier met rekenen bezig. Het thema dit jaar is;

uit verhouding. Dit jaar doen de GROTE
Rekendag een beetje kleiner. De opening is samen
met de kinderen in de zaal.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

De juffendag in de kleuterbouw

Eindelijk is het bijna zover!!
Woensdag 10 april barst het juffenfeest in de
groepen 1 en 2 weer los!!
Alle juffen vieren gelijktijdig hun verjaardag.
Voor verdere informatie kunnen de ouders van de
kleutergroepen de uitnodigingsbrief die vrijdag 5
april aan de kinderen zal worden meegegeven
nalezen.
Wij kijken al uit naar dit feest!
Hartelijke groet van Netty, Elly, Annemarie, Inge,
Trudie en Ingeborg.

Nieuws uit de kleutergroepen

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Gevraagd:
Juf Annemarie is op zoek naar een stuk vinyl van
ongeveer 0,50 - 100 cm breed en 3 tot 4 meter lang.
(liefst effen of niet heel erg bedrukt.)
Mocht misschien iemand een stuk over hebben, dan
heel graag. Er kan een voetstappen-springmat van
gemaakt worden

Tot de meivakantie zal het thema in de
kleutergroepen Pasen zijn. Nieuw leven, wat we
overal om ons heen in de natuur weer zien, hoort
daar ook bij.
Er gaat weer gerekend worden (prima te doen met
een eierdoos en eieren….aanvullen tot 10 bv.).
Taalspelletjes binnen dit thema gaan er volop
gedaan worden.
Natuurlijk leren we de liedjes die we bij de
Paasviering in de zaal gaan zingen
Heeft u nog Paasversiering waar u geen raad mee
weet? Geen nood; in groep 1/2B kunnen ze dat
goed gebruiken.
Houd u ook weer de mededelingenborden bij de
klassen in de gaten.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Schoolvoetbal
Volgende week woensdag barst het spektakel los.
Drie teams (2 jongens en 1 meisjesteam) van
Het Baken komen in actie. De wedstrijden worden
gespeeld op de velden van KFC. Supporters zijn
natuurlijk welkom.
Zet hem op jongens en meiden!

Naschoolse activiteiten

Nieuws van buiten:

Maandag 1 april
➢ Creatief Programmeren, groep 6 t/m 8
➢ Van draadjes tot grobbebol, groep 3 t/m 5
Dinsdag 2 april
➢ Kids Swing, groep 1 en 2

Zondag 24 maart was de uitslag van de wedstrijd
waar Het Eiland, De Dijk West en Het Baken aan
hebben meegedaan. De jury had veel moeite om
een keuze te maken want de inzendingen waren
overweldigend! Er waren ook twee winnaars van het
Baken! Iris uit groep 4 en Quinty uit groep 5. Beide
hadden een prachtig ontwerp gemaakt voor de
nieuwe konijnenberg!

Donderdag 4 april
➢ Slacklinen, groep 3 t/m 5, laatste les
Vrijdag 5 april
➢ Vrije Gym, groep 6 t/m 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
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Het was een supergezellige middag en druk
bezocht! Ook erg leuk dat we veel nieuwe gezichten
zagen! De kinderen konden o.a. poep van
verschillende dieren raden, op de foto met Boer
Fronik, knutselen met hout en hun handtekening
zetten met verf.
De wedstrijd en de kindermiddag is volledig
georganiseerd door buurtbewoners op vrijwillige
basis en is onderdeel van onze crowdfundingactie.
Op zondag is de teller weer omhoog gegaan, heb je
bijgedragen superbedankt! Maar, we zijn er nog
niet... Lees er alles over
op: https://voorjebuurt.nl/fronik.

