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Belangrijke data:

Een nieuwe ploeg mediatoren

Woensdag
▪

7 november:
Fruitdag

Vrijdag

9 november:
Sint Maarten op school

▪
.

Jarig de komende weken:
Dinsdag
6 november: Luca
Donderdag 8 november: Ryan
Donderdag 8 november: Kaan
Vrijdag
9 november: Meadow

groep 5
groep 1/2A
groep 1/2C
groep 6

Van harte gefeliciteerd en een fijne dag!

Mediatoren
Justin en Faith

Opnieuw zijn er 20 kinderen uit de groepen 7 en 8
opgeleid als mediator.Van harte gefeliciteerd met
jullie diploma of certificaat!
Natuurlijk is het nu belangrijk om ervaring op te
doen als mediator en alles wat er geleerd is in
praktijk te brengen. Het klinkt een beetje raar, maar
we hopen stiekem dat jullie niet zo veel te doen
krijgen, want dat betekent dat er weinig conflicten
zijn.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Leerlingenraad
Een nieuwe stap op onze school wordt het
samenstellen van een leerlingenraad. Waarom een
leerlingenraad, wat is het doel en hoe gaan we het
vormgeven? Hierover buigen we ons de komende
weken eerst in het team, we bespreken het met de
kinderen en daarna leest u er ongetwijfeld meer
over in de Brulboei.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••
POVO- informatie
Alle kinderen van groep 8 hebben de zgn.
“Overstapgids” mee naar huis gekregen.
We kregen er helaas maar 1 per gezin, dus kunnen
we hem niet voor beide ouders apart meegeven
••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Herfstwandeling:
Voor de gastles/herfstwandeling op woensdag
7 november kunnen we in de kleuterbouw nog hulp
gebruiken. Na een korte uitleg in de klas gaan we in
kleine groepjes naar buiten om opdrachten te doen.
Deze les start voor:
Groep 1/ 2 A om 8.45 uur,
Groep 1/2 B om 10.00 uur
Groep 1/2 C om 11.15 uur
Bij de klassen hangt een intekenlijst.
Alvast bedankt voor uw hulp!

11 november is de dag…………………….
Omdat 11 november in het weekend valt vieren we
op vrijdag 9 november het Sint Maartenfeest al op
school.
De kinderen van de groepen 1 t/m 4 gaan
’s morgens naar het winkelcentrum om
Sint Maartenliedjes te laten horen en daar krijgen ze
vast ook wel iets lekkers. Daarna lopen we naar
‘Verzorgd Wonen’ om ook hier te zingen (kunnen
we alvast goed oefenen voor de 11e !).
De ouderen kijken er altijd naar uit en zingen
gezellig met ons mee. Wilt u uw kind deze ochtend
hiervoor een tasje met naam meegeven.
Wij lopen met onze zelfgemaakte lampion, maar
dan zonder lichtje. De kinderen hoeven dus geen
lampionstokje mee te nemen.
Natuurlijk worden de kinderen van de groepen
5 t/m 8 op school ook getrakteerd.
Hartelijke dank aan Anita Rep en Sanne
Schumacher van de OR die dit alles hebben
verzorgd.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Uit de MR…………………………………….
De medezeggenschapsraad is in september
voltallig het nieuwe seizoen begonnen. Dat is heel
fijn! Om wat zichtbaarder te worden voor alle
ouders, heeft de MR donderdag al apart een
Digiduif met informatie naar alle ouders verstuurd.
De oudergeleding van de medezeggenschapsraad
bestaat uit 3 ouders die zich de komende weken via
de Brulboei aan u zullen voorstellen. Een foto van
de MR is te vinden op www.het-baken.nl onder het
tabblad ouders. Hieronder leest u een bijdrage uit
de oudergeleding:
Dag allemaal, ik zal mezelf eerst even voorstellen;
Min naam is Yoran van der Pligt en ik ben de
(stief)vader van drie kinderen die allemaal op het
Baken zitten (twee in groep zes en eentje in groep
twee). In het dagelijks leven ben ik docent wiskunde
op een havo/vwo school.
Ik heb mijzelf opgegeven voor de
medezeggenschapsraad omdat ik denk dat wij als
ouders kunnen bijdragen aan een betere school
voor onze kinderen. Als ouders kijken wij met
andere ogen naar de school en hoe die
georganiseerd is. En die frisse blik van buitenaf kan
helpen om niet vast te roesten in gewoontes en kan
soms tot mooie dingen leiden.
Daar hebben wij van de MR wel jullie hulp bij nodig.
Als je met vragen en/of opmerkingen zit over het
beleid van de school, spreek mij, Judith of Anke dan
gerust even aan.

Schoenmaatjes- een cadeau van kind tot kind
Eens in de twee jaar doen we mee met de actie
schoenmaatjes van Edukans.
Kinderen in Nederland vullen een schoenendoos
met schoolspullen, toiletartikelen en speelgoed voor
leeftijdsgenootjes in ontwikkelingslanden. Ze geven
iets van zichzelf weg en doen daarmee iets
concreets voor kinderen in arme landen.
De schoenendozen gaan naar kinderen op scholen,
in weeshuizen, vluchtelingenkampen en
opvangcentra voor straatkinderen. Op school
versieren we de schoendoos in week 46.
Wilt u volgende week alvast een lege doos met de
naam van uw kind erop meegeven? We bekijken op
school een filmpje en de versierde doos krijgen de
kinderen weer mee naar huis om te vullen. Hierbij
zit dan ook een informatiebrief voor de ouders.

Vriendelijke groet,
Yoran van der Pligt

Naschoolse activiteiten
Ook dit jaar hebben we weer een gevarieerd
aanbod aan naschoolse activiteiten voor uw kind.
GRAS staat open voor het inschrijven van
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
Maandag 5 november
➢ Dwarsfluit, groep 6 – 8
➢ Proefjesclub, groep 6 - 8
Dinsdag 6 november
➢ Prentenboekendans, groep 1 – 3
➢ Schaken, groep 6 - 8
➢ Turnen, groep 3 - 5
Donderdag 8 november
➢ Judo, groep 6-8
➢ Dierenmanieren, groep 3-5
Vrijdag 9 november
➢ Maak je eigen film, groep 7-8
➢ Vrije Gym, groep 3-5, eerste les
Vragen over de naschoolse activiteiten kunt u
stellen bij Luchiena Rijken, onze administratief
medewerker en coördinator NSA.
Luchiena.rijken@agora.nu
••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Nieuws van buiten:
Natuurbingo in Natuurmuseum
Zaandam
A.s. zondag 4 november zijn museumbezoekers van
harte welkom om mee te spelen met onze natuurbingo,
waarbij gespeeld wordt om natuurlijke prijsjes. Dat is
met name voor geïnteresseerde kinderen zeer de moeite
waard, want wie wil zijn/haar eigen verzameling niet
uitbreiden met prachtige schelpen, glinsterende
steentjes of boeiende fossielen? En voor de meer
culinair ingestelde deelnemer is een kweekpakket
waarmee je thuis zelf champignons kan opkweken niet
te versmaden!

Deelname per bingoronde kost 2,- p.p., apart van de
reguliere entree voor het museum. Er worden meerdere
rondes gespeeld, al naar gelang de belangstelling. De
eerste ronde start om ongeveer 13.30 uur, de tweede
ronde een uur later enz.
De reguliere openingstijd: zondagmiddagen 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.
De entree voor het museum bedraagt 4 euro voor
volwassenen en kinderen vanaf 3 jaar
Eerste twee begeleiders van betalende kinderen en
donateurs gratis entree. LET OP: contante betaling.
Geen pin aanwezig. Zie verder:
www.zaansnatuurmilieucentrum.nl

