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Belangrijke data:
Maandag
26 november:
• Schoenzetten op school.
Woensdag 28 november:
• StartCafé de BIEB 8.30 uur
• Fruitdag
• Vergadering MR
Donderdag 29 november:
• Biebbus
.

Jarig de komende week:
Maandag 26 november:
Dinsdag 27 november:
Woensdag 28 november:
Vrijdag
30 november:

Cas
Ginny
Regan
Ayush

Welkom nieuwe kinderen
De afgelopen weken zijn er weer veel nieuwe
kleuters 4 jaar geworden en op school gekomen.
We heten de nieuwe kinderen en hun ouders van
harte welkom op Het Baken en we hopen dat uw
kind een fijne schooltijd krijgt. We vertrouwen erop
dat alle informatie duidelijk is, maar mocht u vragen
hebben dan horen we dat natuurlijk graag.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Schoenzetten en andere Sintzaken
Wat hebben de ouders samen met juf Elly en
meester Jaap de school weer mooi versierd.
Neem gerust een kijkje bij de Zaanse
Sinterklaashoek, te vinden vanuit de hoofdingang
links in de hal. Ouders heel erg bedankt weer voor
uw hulp!
Sinterklaas heeft ons laten weten dat alle kinderen
van Het Baken op maandag 26 november hun
schoen op school mogen zetten. Iedereen mag een
schoen meenemen (of hun gymschoen gebruiken).
De kleuters van groep 1/2A hebben al een schoen
gevouwen.

groep 5
groep 3
groep 6
groep 1/2A

Van harte gefeliciteerd en een fijne dag!
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Schoenmaatjes, een cadeau van kind tot kind
De eerste gevulde schoenendozen zijn al
ingeleverd. Inleveren het liefst volgende week zodat
er genoeg tijd is om ze te controleren.
Meester Jaap gaat alles op 4 december
wegbrengen.

Mediatoren deze week:
Colin en Isa

Workshop Zaanse Streken groep 7
Groep 7 kreeg vanuit het cultuurmenu een creatieve
workshop met de titel “Zaanse Streken”. Hierbij zien
we weer mooie talenten bij kinderen bovenkomen,
met prachtige resultaten. We gaan voor de
werkstukken een mooi plekje zoeken in de school.

Van de ouderraad…………………
Op 11 november zagen we veel Bakenkinderen met
mooie knipperende lichtjes en lampionnen door de
wijk. Wat was het een gezellig gezicht, ondanks het
regenachtige weer.
Milan van der Voort uit groep 5, heeft zijn lichtje
laten zelfs laten zien bij de politie!

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
De BIEB -StartCafé voor ouders
Volgende week start er op Het Baken op
woensdagochtend om 8.30 uur een StartCafé voor
ouders. Dit bericht kregen we van onze
leesconsulent Joyce en is een initiatief van de BIEB.
Het is speciaal bedoeld voor ouders die meedoen
aan het project Voorlezen Thuis en voor ouders die
beter Nederlands willen leren spreken, die beter
willen leren lezen, schrijven of rekenen of meer
willen leren omgaan met computers en internet.
Misschien is dit een mooie kans, want samen met
de Taalcoach wordt er gekeken wat het best bij u
past. Meedoen is gratis en u hoeft geen lid te zijn
van de BIEB.
De eerste keer dat het StartCafé georganiseerd
wordt is op woensdagochtend 28 november in het
lokaal rechts naast de hoofdingang. Meer informatie
is te lezen op www.debieb.nl/startcafe.nl
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Trefwoord
In onze methode voor levensbeschouwelijke
vorming gaat het over ’Dromen’. Je kunt
bijvoorbeeld werken aan de droom van vrede,
of dromen en verlangen naar gezelligheid en
vrolijkheid. Het is belangrijk om altijd te blijven
dromen! In het Bijbelverhaal droomt de profeet
Jesaja over een boom die dood lijkt, maar waar toch
een takje uitkomt. Er zal een nieuwe koning komen
die goed voor alle mensen zorgt. Er gaat iets
nieuws beginnen!

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Uit de MR……..…
In de voorgaande edities hebben de nieuwe leden
van de MR oudergeleding, Yoran en Anke zich
voorgesteld. Met juf Marianne van groep 5 erbij,
hebben we dit jaar drie nieuwe MR-leden en daar
ben ik heel blij mee. Zelf ben ik alweer meer dan 4
jaar lid van de MR en nieuwe inbreng is dan
natuurlijk heel prettig.
Ik ben moeder van Sacha in groep 5 en Matthijs in
groep 8. In mijn werk houd ik me bezig met de
kwaliteit van onderwijs in de zorgsector. Dat doe ik
door bijvoorbeeld het opleiden van docenten en het
adviseren van opleidingen. Ik vind dat onderwijs
een heel waardevolle bijdrage kan leveren aan het
leven van jonge en oude(re) mensen. Mijn handen
gaan altijd jeuken als er oplossingen bedacht
moeten worden voor situaties die niet goed lopen.
Bij Het Baken zijn die er niet zo veel gelukkig, maar
wat is er nu leuker dan meewerken aan een goede
school voor je eigen kinderen? Nou ja, er zijn
misschien wel een paar dingen te verzinnen, maar
in elk geval doe ik het graag!
Zoals Yoran en Anke ook al aan gaven. Wij horen
uw mening graag. Spreek een van ons even aan of
mail naar mr@het-baken.nl

Uit groep 6………………
In groep 6 zijn de kinderen met juf Britt begonnen
met een lessenserie waarin energieverbruik en
duurzaamheid een belangrijke rol speelt.
De kinderen hebben o.a. al een onderzoek gedaan
met vragen als: Hoeveel geld geven we uit aan
energie op het Baken? Hoe duurzaam zijn we al en
wat kan er misschien nog beter? De kinderen
houden interviews en hebben een mailwisseling met
juf Nel. Wat schrijft groep 6:

Naschoolse activiteiten
NSA de komende week:

We zijn erachter gekomen dat:
- Het afval scheiden heel goed gaat
- Dat we dubbel glas hebben
- Dat we energie opwekken met zonnepanelen
- Dat onze school groene stroom heeft
- Dat de computers uitgaan aan het eind van de dag
- Dat we tochtstrips tussen de ramen hebben

Maandag 26 november
➢ Dwarsfluit, groep 6 – 8
➢ Proefjesclub, groep 3 - 5
➢ Panna Knock out, 5 - 8
Dinsdag 27 november
➢ Prentenboekendans, groep 1-3, laatste les
➢ Schaken, groep 6 - 8
Donderdag 29 november
➢ Judo, groep 6-8
➢ Dierenmanieren, groep 3-5
Vrijdag 30 november
➢ Maak je eigen film, groep 7-8, laatste les
➢ Vrije Gym, groep 3-5

Om geld te besparen zouden wij dit nog kunnen
verbeteren:
- Het licht uitdoen als we weggaan
- Meer het whiteboard gebruiken dan het digibord
- Meer dingen met oplaadbare batterijen gebruiken
- Altijd de voordeur dicht doen

Vragen over de naschoolse activiteiten kunt u
stellen bij Luchiena Rijken, onze administratief
medewerker en coördinator NSA.
Luchiena.rijken@agora.nu
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

PS: Wist u dat we inmiddels wekelijk nog maar
1 grijze container aan de weg zetten en er al twee
contracten zijn opgezegd!

Nieuws van buiten:
Zondag 25 november is er om 10.00
uur Kerk in Westerwatering
en van 15.00-17.00 uur
KidzArk in het speellokaal van Het
Baken.

