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Belangrijke data:
Maandag
▪
▪
▪
Woensdag
•

7 januari:
Eerste schooldag 2019
Nieuwjaarskoffie/thee
Luizencontrole
9 januari:
Fruitdag

Kerstdiner
Woensdagavond hadden we in de klassen een
gezellig kerstdiner. Alle kinderen en leraren waren
feestelijk gekleed en wat waren er veel lekkere
dingen gemaakt! We hebben allemaal gesmuld.
Ouders bedankt!

.

Jarig de komende weken:
Zaterdag 22 december:
Maandag 24 december:
Dinsdag 25 december:
Woensdag 26 december:
Woensdag 26 december:
Zaterdag 29 december:
Zaterdag 29 december:
Zondag
30 december:
Maandag 31 december:
Donderdag 3 januari:
Vrijdag
4 januari:
Maandag 7 januari:
Maandag 7 januari:
Maandag 7 januari:
Dinsdag
8 januari:
Woensdag 9 januari:
Woensdag 9 januari:
Donderdag 10 januari:
Vrijdag
11 januari:

Mediatoren
River en Sarah

Armando groep 1-2 C
Floris groep 6
Luke groep 1-2 A
Noëlla groep 1-2 A
Jakov groep 1-2 C
Niki groep 4
Boyd groep 1-2 A
Rosa groep 7
Emma groep 1-2 A
Jaydae groep 1-2 C
Mahasri groep 5
Luca groep 8
Allan groep 6
Cindy groep 5
Reef groep 7
Iris groep 4
Eva groep 4
Rodin groep 1-2 B
Noralie groep 7

Ook het buitengebeuren was een feestje en een
succes. Veel ouders bleven gezellig op het plein
kletsen en wat drinken/eten. Een groot compliment
aan de ouderraad die dit allemaal heeft
georganiseerd en er ook voor heeft gezorgd dat
alles in school weer netjes is opgeruimd. Natuurlijk
bedanken we de ouders van Arjun en Jaya voor het
inzetten van de Foodtruck, dat maakte het extra
gezellig.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Kerstviering
In de zaal hadden we een mooie, eigentijdse viering
met de kinderen. Nieuwe en oude liedjes, moderne
vlogs en natuurlijk ontbrak het kerstverhaal niet.

Nieuws van buiten:

De kinderen van groep 8 hadden vlogs gemaakt die
door meester Jaap in de viering waren verwerkt.
Goed gedaan allemaal; ook de kerstcommissie kan
nu rustig vakantie vieren.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Nieuwjaarskoffie
Op maandag 7 januari begint de school weer en
natuurlijk bent u dan om 8.30 uur welkom om een
kopje koffie of thee te drinken.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Kwaliteitsvragenlijsten in januari
Eens per twee jaar zetten de scholen van Agora en
dus ook onze school een vragenlijst uit om
meningen te vragen over enkele zaken over de
school.
Er zijn in totaal vier verschillende vragenlijsten, één
voor ouders, één voor leerlingen (groepen 6, 7 en
8), één voor medewerkers en één voor het
management van de school.
Dit schooljaar wordt de vragenlijst begin januari
uitgezet. Op woensdag 9 januari ontvangt u per
gezin een email met een unieke link.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Naschoolse activiteiten
Maandag 7 januari
➢ Sportcarrousel, groep 5-8, eerste les
➢ Creatief programmeren, 3-5, vol, eerste les
Dinsdag 8 januari
➢ Schaken, groep 3-5, eerste les
Donderdag 10 januari
➢ Judo, groep 1 en 2, eerste les
➢ Raket naar de maan, groep 3 t/m 6, eerste les
➢ Rots en water, groep 5 en 6, eerste les
Vrijdag 11 januari
➢ Fashion Fix, groep 6-8, vol, eerste les
Na de kerstvakantie beginnen er weer leuke nieuwe
activiteiten.
Er zijn nog een aantal plaatsen vrij. Klik op
onderstaande link voor meer informatie.
http://www.het-baken.nl/ouders/Paginas/Gras.aspx
Heeft u vragen over inloggen of aanmelden dan
kunt u contact opnemen met Luchiena Rijken,
luchiena.rijken@agora.nu

Zondag 23 december
10.00 uur speellokaal CBS Het Baken
Voor de kinderen is er een aparte samenkomst
Na afloop koffie, thee en limonade

Kerstavond-familieviering
Maandag 24 december
19.30 uur
Speellokaal CBS Het Baken
Voor jong, oud en iedereen daar tussenin.
Na afloop warme chocolademelk met
kerstbrood.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Het team van Het Baken wenst alle
ouders en kinderen mooie
feestdagen, een fijne kerstvakantie en
een gezond en gelukkig
2019
Vanaf de Kerst: Dino’s in
Natuurmuseum Zaandam
Vanaf nu -t/m maart 2019- presenteert het
Natuurmuseum Zaandam de eerder zeer succesvolle
interactieve, op kinderen afgestemde Dino-expo, met
onder meer detailrijke, natuurgetrouwe kleine dinomodellen, afgietsels van tanden en klauwen van T.rex en
Velociraptor, een echt versteend ei, een replica van een
Allosaurus kop, een replica van een reuze Brachiosaurus
dijbeen. Er is een mooie collectie fossielen te bezichtigen
en aan de museumbalie zijn prachtige fossielen en
mineralen te koop.
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. Tijdens de Kerstvakantie is
het museum naast de zondagen ook geopend op do.
27-12, woe. 02-01 en vr. 04-01.
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

Tot 7 januari

