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Belangrijke data:
Maandag
24 september:
Studiedag, de kinderen zijn vrij
Woensdag
26 september:
Fruitdag
Kinderpostzegels
Informatie-avond groepen 3 en 8
Donderdag 27 september:
Mediatorentraining-1e les
Cultuurmenu groep 3

Jarig de komende week zijn:
Zo

23/9

Dean

Noël
Di
Wo

25/9
26/9

Do

27/9

Nisha
Ayanna
Lucas
Sem

gr. 3
gr. 1/2a
gr. 5
gr. 3
gr. 7
gr. 8

Van harte gefeliciteerd en een fijne dag!

Mediatoren
Otis en Colin

Jaarkalender
De jaarkalender is gisteren aan de kinderen
meegegeven. We zijn er trots op dat het weer een
mooi geheel is geworden. Dit jaar naast het
kalenderdeel ook praktische informatie. We hopen
dat iedereen de kalender een mooi plekje geeft en
goed gebruikt. Aanvullingen en wijzigingen worden
altijd in de Brulboei vermeld en kunt u er bij
schrijven. Dat er weer zo’n mooie kalender ligt
danken we aan Elles, de moeder van Mick uit groep
8 (en van Ellesofniets design).
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Studiedag
Op maandag 24 september is er een studiedag.
Denk u er aan dat alle kinderen dan vrij zijn.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Kinderpostzegels
Woensdag gaan kinderen in heel Nederland weer
op pad voor de verkoop van de kinderpostzegels.
Ook onze achtste groepers gaan hun best doen
zoveel mogelijk te verkopen. Succes jongens en
meiden!
••••••••••••••••••••••••••••
Mediatoren training
De mediatorentraining is een belangrijk onderdeel
van het programma van De Vreedzame School.
De komende week is de 1e les. Een nieuwe ploeg
kinderen uit de groepen 7 en 8 wordt weer opgeleid.
Tijdens de mediatorentraining wordt er gewerkt aan
persoonlijke ontwikkeling en leren kinderen veel
vaardigheden die ze kunnen inzetten bij het helpen
van andere kinderen.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Cultuurmenu groep 3
Voor groep 3 staat donderdag de film “Dieren uit het
Hakkebakkebos op het programma. We gaan
hiervoor naar de Filmfabriek. Het vervoer is nog niet
helemaal rond dus we hopen dat het lukken gaat.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
De week van de pauzehap
In de groepen 5 t/m 8 wordt komende week het
lesprogramma van Ik eet het beter behandeld.
Dit is een lesprogramma waarin leerlingen van
de basisschool actief worden aangezet tot een
gezonde leefstijl. Wat zijn gezonde en
verantwoorde tussendoortjes. Elke dag wordt er
en door de leerkracht een gezond
tussendoortjes uitgedeeld.

Nieuws uit de kleutergroepen:

Naschoolse activiteiten

In de kleutergroepen houden wij dit jaar weer
kijkochtenden i.p.v. een informatieavond.
De data hiervoor zijn: woensdag 3, maandag 8,
dinsdag 9, donderdag 11 en vrijdag 12 oktober.
Voor ons en uw kind is het natuurlijk geweldig als
zijn/haar papa of mama een ochtend of deel van de
ochtend komt kijken in de klas. De ouders van onze
kleuters kunnen zich vanaf dinsdag 25 oktober
inschrijven op het hiervoor bestemde blad wat op
het mededelingenbord bij de klas hangt.
De betreffende ouders krijgen nog een DigiDuif met
wat meer informatie over de kijkochtend.

De komende week:

Ook dit jaar hebben we weer een goed gevarieerd
aanbod aan naschoolse activiteiten voor uw kind.
GRAS gaat open voor het inschrijven van de
nieuwe naschoolse activiteiten. Kijk hiervoor op de
website www.het-baken.nl onder het kopje ouders
GRAS. Hier staan alle activiteiten voor het hele
schooljaar.
Vragen over de naschoolse activiteiten kunt u
stellen bij Luchiena Rijken, onze administratief
medewerker en coördinator NSA.
Luchiena.rijken@agora.nu

Dinsdag 25 september:
➢ Turnen, groep 3 - 5
➢ Schaken, groep 6 - 8, er is nog plaats

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Donderdag 27 september:
➢ Judo, groep 3 - 5, er is nog plaats
➢ Vloggen, groep 6 - 8
Vrijdag 28 september:
➢ Maak je eigen film, 7 – 8
➢ Basketbal, groep 5 - 8, er is nog plaats

Weet iedereen dat je gratis elke week kan
sporten met de sportbuurtwerkers in onze wijk?
t/m 20 oktober het buitenprogramma:
Maandag 16.00-17.00 - Voetbalveld Houtveldweg
Donderdag18.30-19.30 - Schoolplein v.Meverstraat
Je hoeft je niet aan te melden!

Kijkt u ook nog even in GRAS voor de
andere activiteiten, er is een gevarieerd aanbod en
er zijn nog veel plaatsen vrij.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Nieuws van buiten:

Zondag 23 september
10.00 uur speellokaal CBS Het Baken
Preek: René Jans
Voor de kinderen is er een aparte samenkomst
Na afloop koffie, thee en limonade

