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Belangrijke data:
Maandag
25 maart:
Excursie groep 8- Bodyworld
Dinsdag
26 maart:
Yogaworkshops kleuterbouw
Lekker Fit trampoline springen gr.3
Woensdag 27 maart:
Fruitdag
Afsluiting/tentoonstelling project
van 18.30-20.00 uur
Vrijdag
29 maart:
Excursie groep 5 natuurmuseum
Excursie groep 4 juttersmuseum

.

Jarig de komende week:
Zaterdag 23 maart: Ayla groep 1/2 C
Zondag
24 maart: Noah groep 4
Maandag 25 maart: Thijs groep 1/2 C
Dinsdag 26 maart: Harris groep 1/2 B
Woensdag 27 maart: Gianna groep 1/2 A
Van harte gefeliciteerd en een fijne dag!

NATUUR LEUK!- NATUURLIJK!
De hele maand is er hard gewerkt aan ons
gezamenlijk project. Kinderen genieten van
verschillende werkvormen, excursies, het
ontdekken en onderzoeken.
Op woensdagavond 27 maart sluiten we het
schoolproject af met een tentoonstelling.
Alle kinderen en ouders zijn tussen 18.30-20.00 uur
van harte welkom om in de klassen te bekijken en
beleven aan welke natuur- en biologie thema’s er is
gewerkt.
Natuurlijk is er ook een klein puzzelspeurtochtje met
vragen in alle klassen te vinden. Iedereen is van
harte welkom!
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Excursies en gastlessen
De komende week zijn er in het kader van ons
project veel excursies en gastlessen. We zijn heel
blij met al die ouders die ons daarbij helpen.
Bodyworld
Groep 8 heeft het de afgelopen weken gehad over
het menselijk lichaam. Daarom gaan zij maandag
25 maart een bezoek brengen aan "Bodyworld" in
Amsterdam.
BODY WORLDS gaat ons meenemen op
een fascinerende reis door het menselijk lichaam.
We vertrekken rond 9:30 uur vanaf school lopend
naar station Zaandam en gaan dan met de trein
naar Amsterdam. Rond 13:00 uur zijn wij weer terug
op school.
Groep 4 heeft op vrijdag 29 maart een excursie
naar het Juttersmuseum in Zandvoort. We
vertrekken om 9.25 uur, er zijn gelukkig genoeg
auto's. We eten ons broodje bij mooi weer op het
strand op, dus graag eten, drinken en een plastic
tas om op te zitten en voor schelpen mee.
Groep 5 gaat op vrijdag 29 maart naar de Dino
tentoonstelling in het Natuurmuseum.

Mediatoren:
Mick en Marisol

Op dinsdag 26 maart krijgen de kleuters een
yoga workshop in het thema waar in de klas aan
gewerkt wordt.
Voor groep 1/2 a is dat 'onder de grond, voor groep
1/2 b is dat 'de sloot' en voor groep 1/2 c 'het
menselijk lichaam'.

Wilt u voor deze dag uw kind gemakkelijk zittende
kleding aandoen? Bijvoorbeeld een joggingbroek of
een legging.
Dinsdag gaat groep 3 het project Lekker Fit op een
gezonde manier afsluiten. Ze gaan heerlijk
trampolinespringen bij de Trampolinedome. Het
vervoer is ook dit keer weer supersnel geregeld,
waarvoor onze dank!
De kinderen mogen een extra pakje drinken mee.
Een flesje water is natuurlijk helemaal goed!
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Nieuws van buiten

Zondag 24 maart 2019
10.00 uur speellokaal CBS Het Baken
Spreker: Erik Schurink
Zendeling in Armenië voor Teen Challenge NL
Thema: Eenheid
Na afloop koffie, thee en limonade

Zondag 24 maart 2019
15.00–17.00 uur Speellokaal CBS Het
Baken
Help, waar is Hij gebleven?!
Koken met donuts en Oreo,
Stenen versieren
en natuurlijk sport en spelletjes
Toegang gratis
Meer informatie: www.kerkinwesterwatering.nl

Feest op de Fronik, speciaal voor alle
kinderen + uitslag van de scholenwedstrijd
Aanstaande zondag 24 maart van 14.00 tot
16.00 uur!
De Fronik is een belangrijke ontmoetingsplek in de
buurt en wordt volledig gerund door
vrijwilligers. Samen wordt er geklust, gegeten en
vieren we feestdagen. Ook worden er het hele jaar
door voor jong en oud allerlei activiteiten en
workshops georganiseerd. Van smartlappen zingen
tot het maken van boekegels. Het kan allemaal.
Voor iedereen is plaats en iedereen hoort erbij. We
zijn er trots op dat de Fronik een plek is waar zoveel
mensen zich thuis voelen.
Lange tijd was het onzeker of de boerderij mocht
blijven staan. De gemeente wilde de boerderij
slopen en hier woningen bouwen. Met dank aan
veel vrijwilligers is er een plan gemaakt om de
boerderij te laten bestaan voor de buurt. Een plan
dat de gemeente heeft goedgekeurd. De boerderij
mag blijven! Maar... de staat van de gebouwen bij
de Fronik is niet zo goed. Dat kan zo niet langer.
Daarom trekken we nu de stoute klompen aan en
nodigen jullie uit om mee te doen. Want met jullie
hulp willen we de Fronik volledig opknappen en
aanpassen, met respect voor de geschiedenis,
zodat iedereen nog tientallen jaren op de Fronik kan
bouwen!
Afgelopen zondag 17 maart zijn we gestart met een
crowdfund campagne om geld in te zamelen. Ook
zijn er bedrijven die spontaan hun hulp hebben
aangeboden. We zijn nu net over de helft van het
streefbedrag, dat moet toch gaan lukken?
Aanstaande zondag organiseren we speciaal voor
alle kinderen en hun ouders uit de buurt een
feest. Iedereen krijgt een stempelkaart waarmee je
langs diverse kraampjes met activiteiten gaat. Is je
kaart vol? Dan krijg je wat lekkers.Tevens zal er op
dit feest bekend worden gemaakt welke kinderen de
scholenwedstrijd hebben gewonnen.

Scholenwedstrijd? Ja! De scholenwedstrijd! Aan alle
kinderen van de scholen in de buurt is gevraagd om
mee te denken over de toekomst van de boerderij.
Want we vinden het belangrijk dat zij ook een
stem hebben in de plannen. En dat hebben we
geweten... we zijn een beetje overdonderd door de
enthousiaste respons. De kleuters hebben prachtige
tekeningen gemaakt over wat zij leuk vinden op de
boerderij, de middenbouw (groep 3,4,5) heeft een
ontwerp gemaakt voor de nieuwe konijnenberg die
we straks gaan realiseren (hiervoor heeft de Fronik
geld gewonnen) en heeft de bovenbouw een
spannend verhaal afgemaakt die zich op de
boerderij afspeelt. De jury heeft er maar een zware
dobber aan om een keuze te maken. Hopelijk zijn
ze er zondag uit want dan is de prijsuitreiking! De
prijzen zullen worden uitgereikt door de Zaanse
schrijver Hans Kuypers, die eerder een boek over
de Fronik schreef. Tevens zullen alle werken
geëxposeerd worden.
En ook het Baken doet mee. De groepen 3,4 en 5
hebben prachtige ontwerpen ingeleverd! Dus… we
hopen jullie allemaal te zien! Immers, hoe meer
zielen hoe meer vreugde. Ouders, opa’s, oma’s,
broertjes en zusjes, vriendjes en vriendinnetjes:
iedereen is welkom! Aanstaande zondag 24
maart van 14.00 tot 16.00 uur!

Zie voor meer informatie: www.fronikboerderij.nl

