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Belangrijke data:
Maandag
1 oktober:
Cultuurmenu groep 7
Woensdag
3 oktober:
Fruitdag
Start kinderboekenweek
*Workshop voor ouders van kleuters
van 8.45- 9.30
Kijkochtend in de kleuterbouw
Donderdag
4 oktober:
Mediatorentraining-les 2
Biebbus
Vrijdag
5 oktober:
Dag van de leraar
Gastworkshops kinderboekenweek

Het thema van de kinderboekenweek is dit jaar:
“Vriendschap” met als motto: “Kom erbij”.
Natuurlijk slaan we de kinderboekenweek op school
niet over, in tegendeel! Het bruist de komende
weken van de activiteiten rond kinderboeken en
rond het thema vriendschap. Activiteiten voor
ouders en kinderen!

Dit zijn de kinderboekenweekgeschenken die in de
winkel liggen, bij besteding van tenminste € 10,00
krijg je het cadeau.

Jarig de komende week zijn:
Zo
Ma
Do
Do
Do

30/9
1/10
4/10
4/10
4/10

Shiman gr. 1/2 C
Jaya
gr. 1/2 A
Elida
gr. 6
Selin
gr. 1/2 A
Jaïr
gr. 5

Van harte gefeliciteerd en een fijne dag!

Mediatoren
Mika en Vince

Opening kinderboekenweek
Woensdagochtend 3 oktober openen we
kinderboekenweek om 8.30 uur feestelijk op het
plein (als het niet regent). Je mag alvast ook thuis
de Kinderen voor Kinderen clip “Kom erbij “
oefenen https://www.youtube.com/watch?v=AVF

a9hea4Bw
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Voorlezen- workshop
Op school besteden we altijd veel aandacht aan
voorlezen. Er is geen mooiere manier om kinderen
zo de liefde voor het lezen bij te brengen.
Voorlezen is goed voor de taalontwikkeling, de
ouder-kind relatie en de woordenschatontwikkeling
van kinderen. Onze leesconsulent Joyce zal de
komende twee woensdagen een kleine workshop
over voorlezen bij kleuters verzorgen. Leuk en
leerzaam om erbij te zijn, en tegelijk andere ouders
te ontmoeten, de kofiie en thee staat klaar.

UITNODIGING
Workshop interactief voorlezen voor ouders uit
de kleuterbouw
Hallo!
Mijn naam is Joyce Karstens en ik werk bij de
Bieb voor de Zaanstreek.
Ik ben de leesconsulent van jullie de school.
Dat wil zeggen dat ik samen met de leerkrachten
werk aan het leesplezier van de kinderen van het
Baken.
Dat doe ik onder andere door leesbevordering in
de klassen, boekpromotie(tips), leesgesprekken
met kinderen die lezen nog niet zo leuk vinden,
voorlezen aan de kleuters en het organiseren van
ouderactiviteiten.
Op woensdag 3 en 10 oktober geef ik van
830-915 uur een workshop “interactief
voorlezen”

Workshops voor de kinderen
Vrijdag 5 maart zijn er gastdocenten van GROTE
BROER KUNSTEDUCATIE op school. Voor elke
groep is er een workshop. Dit varieert van
filosoferen,vloggen tot stop motion en
vriendschapsjournaal. Alle workshops hebben een
kinderboek als uitgangspunt.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Kleuterbouwnieuws:
De spelletjesmiddagen komen er weer aan.
Uw hulp is daarbij onmisbaar!!
Na de herfstvakantie worden deze middagen op
dinsdag in groep A en C gehouden en op vrijdag in
groep B. Zo’n 14 keer in dit schooljaar wordt er een
half uurtje met spellen gespeeld die de kinderen niet
alleen kunnen. Van 13.30 uur-14.15 uur.
Geeft u zich weer op?!
Op het mededelingenbord bij de klassen hangt een
intekenlijst om u op te geven.
Alvast hartelijk dank, vooral namens de kinderen.

We gaan in deze workshop actief aan de slag met
het prentenboek: “Raad eens hoeveel ik van je
hou”.
Aan de hand van concrete activiteiten leert U in
deze workshop wat interactief voorlezen is, het
belang van interactief voorlezen en hoe U dat zelf
thuis kunt doen!
U komt toch ook?
Met vriendelijke groet,

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Van de Ouderrraad………….

Joyce Karsten

Beste ouders,
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Cultuurmenu groep 7
Voor groep 7 staat er maandag een voorstelling op
het programma. ”De on-ontdekking van de
Zuidpool” We gaan op de fiets naar de
muziekschool van FluXus op de Westzijde.

Komende vrijdag, 5 oktober, is het dag van de
leraar. Dit jaar willen we iets extra's voor de
leraar/leraressen doen. We willen jullie vragen om
op 5 oktober iedere leerling 1 zonnebloem mee te
geven. We willen deze bloemen gebruiken om de
school op te fleuren. Aan het eind van de dag
kunnen we dan iedere medewerker van school een
vrolijke bos zonnebloemen mee te geven. De
individuele zonnebloemen kunt u eventueel bij
House of flowers (Langeweide 93) kopen. Zij
hebben hier bij het inkopen rekening mee
gehouden zodat er genoeg bloemen beschikbaar
zijn voor iedereen.
Alvast bedankt,
Namens de ouderraad,
Angelique Blok-Vermazen

Schoolhandbal
Het handbalteam van groep 6 behaalde knap de
tweede plaats en kregen daarvoor natuurlijk een
mooie beker voor de prijzenkast. Goed gedaan
jongens en meiden!

Naschoolse activiteiten
Ook dit jaar hebben we weer een goed gevarieerd
aanbod aan naschoolse activiteiten voor uw kind.
GRAS staat 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
De komende week:

Sporttenues
Denkt iedereen er weer aan de sportshirts die bij de
Dam tot Damloop zijn gebruikt op school in te
leveren?

Gratis elke week 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!
••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Maandag 1 oktober
➢ Dwarsfluit, groep 6 - 8, eerste les, er is nog
plaats
Dinsdag 2 oktober
➢ Prentenboekendans, groep 1 - 3, eerste les, er is
nog plaats
➢ Schaken, groep 6 - 8, er is nog plaats
➢ Turnen, groep 3 - 5
Donderdag 4 oktober
➢ Judo, groep 3 - 5
➢ Vloggen, groep 6 - 8
Vrijdag 5 oktober
➢ Maak je eigen film, 7 - 8
➢ Basketbal, groep 5 - 8
Kijkt u ook nog even in GRAS voor de
andere activiteiten, er is een gevarieerd aanbod en
er zijn nog plaatsen vrij.

Nieuws van buiten:
AANKONDIGING ACTIVITEIT
Dierendag bij kinderboerderij De Veldmuis
7-10-18, 13-17 uur.
Bij Kinderboerderij De Veldmuis wordt op
zondagmiddag 7 oktober weer Dierendag gevierd
en bij dit evenement is iedereen van harte
welkom!
De kinderboerderij heeft de volgende activiteiten
op het programma staan tijdens dit evenement:
touwtje trekken, ballen gooien, een springkussen
en lekker poffertjes eten. Dierendag vieren doen
we met de dieren van de kinderboerderij, maar
daarnaast mag jouw eigen huisdier meedingen
naar de prijs van mooiste huisdier. Het belooft
dus weer gezellig en leuk te worden.
De viering van Dierendag duurt van 13 tot 17 uur
en de entree is zoals altijd gratis.
Je vindt kinderboerderij De Veldmuis op de
Ilpendamstraat 38 in de Westerwatering in
Zaandam, aan de westelijke rand van de stad. De
Veldmuis is een van de twee kinderboerderijen in
Zaandam, prachtig gelegen naast de 18e eeuwse
houtzaagmolen “De Held Jozua”.
In 1991 is de kinderboerderij opgericht tijdens het
tv-programma de "Uitdaging" van Angela
Groothuizen en als doel heeft het om te fungeren
als sociale ontmoetingsplek voor jong en
oud. Kinderen kunnen er heerlijk buiten spelen en
met dieren leren omgaan en buurtbewoners
ontmoeten elkaar op een ongedwongen manier.
Adres: Ilpendamstraat 38, 1507 JZ, Zaandam.
Telefoon Kinderboerderij: 075 6310 355.
www.develdmuis.nl
E-mail: info@develdmuis.nl

