
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

     Belangrijke data 

    Maandag   9 mei 

   Fruit-groentedag   

     Dinsdag   10 mei 

   Biebbus 

Dodehoek verkeersles                 

gr.7 en 8  

Vergadering OR 

     Woensdag  11 mei 

   Fruit-groente dag 

   Fietscontrole groep 8  

     Donderdag  12 mei 

   

     Vrijdag   13 mei 

   Fruit-groentedag 

   Schoolreisje groepen 3 en 4 

      

    

   

 

 

 

 

 

         Jarig de komende weken 

     Diego, Glenn, Demy, Sofia, Eva, Emre, Kaylee, 
     Elin, Mika, Lenn, Neylan, Robin, Jet, Lou,      

     Rune, Alyssa, Aashika, Gwen, Lois, Nikki,  

     Jenthe, Kayne, Matya en Milan 

 

          Van harte gefeliciteerd en een fijne dag ! 

 

 

 

 

 

 

 
Mediatoren deze week: 

Tiana en Arjun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meivakantie 

De komende twee weken is de school gesloten. 
Een lange meivakantie staat voor de deur. 
We wensen iedereen fijne weken. Even opladen 
voor het laatste deel van het schooljaar. Alle 
kinderen worden op maandag 9 mei weer op school 
verwacht.  
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Vooruitblik nieuwe schooljaar 
Na de meivakantie hebben we nog maar een 
periode van 10 weken te gaan. Achter de schermen 
zijn we druk bezig met de begroting, formatie, 
groepsindeling en personele bezetting voor het 
nieuwe schooljaar. Dit wordt natuurlijk allemaal met 
het personeel besproken en later met de ouders 
gedeeld. 
 
Zoals u weet is er i.v.m. de prepensionering van juf 
Nel per 1 augustus 2022 een nieuwe directeur 
benoemd. Hetzelfde geldt voor de functie van intern 
begeleider/coördinator leerlingenzorg. Ook deze 
vacature is inmiddels ingevuld. De IB vacature is 
het afgelopen schooljaar naast Eugenie, deels door 
onze interim ib-er Peter Derks verzorgd. Dit tot volle 
tevredenheid, maar interim betekent helaas tijdelijk. 
Onze nieuwe directeur (Ethlyne Hart) en nieuwe 
intern begeleider (Marisca Rouw) zijn afgelopen 
week al op school geweest om kennis te maken met 
het team. De komende periode worden zij zo goed 
mogelijk ingewerkt, zodat de start van het nieuwe 
schooljaar soepel kan verlopen. In een later stadium 
zullen Ethlyne en Marisca zich natuurlijk voorstellen 
aan de ouders. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Vakantie en studiedagenrooster 2022-2023 
Het rooster voor het nieuwe schooljaar is 
vastgesteld. We delen het nu alvast met de ouders 
en onze partners van de BSO – Tinteltuin en 
Freekids. 
Het is belangrijk hier goed rekening mee te houden 
bij het boeken van uw vakanties en het plannen van 
uw eigen verlofdagen. 
De schoolvakanties en verlofdagen zijn conform de 
landelijke indeling, de studiedagen zijn voor het 
grootste deel door Agora vastgesteld met 
instemming van de GMR. Alles is gebaseerd op de 
wettelijke eis dat kinderen per jaar 940 uur les 
moeten krijgen. U vindt het rooster 2022-2023 in de 
extra bijlage. 
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Herdenking bij ons adoptiemonument 

 
 
Een aantal scholen in Zaanstad heeft  een 
oorlogsmonument geadopteerd. Voor het Baken en 
de Rietvink is dat het monument in ons stadhuis. 
Elk jaar gaan we met kinderen bloemen leggen en 
lezen we gedichten voor. Ons monument is het 
gedenkboek waarin alle namen staan van de 
Joodse mensen uit de Zaanstreek die in de tweede 
wereld oorlog zijn gedeporteerd en omgekomen. 
Elke ochtend wordt er in het stadhuis een bladzijde 
omgeslagen. Het is eigenlijk de 4 mei herdenking in 
het klein. Donderdagmiddag hebben Keano, Milan, 
Jaïr en Tirza een gedicht voorgelezen, zijn er 
bloemen gelegd en hielden we een minuut stilte. Elk 
jaar weer een indrukwekkende gebeurtenis. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Kleutergroepen naar Darwinpark 
Deze week ging groep 1-2C ook op visite bij tante 
Clara de Kip op de Stadsboerderij in het 
Darwinpark. Naast tante Clara maakten ze kennis 
met de kuikens Piep en Poep, meneer de Schildpad 
en konijn Langoor. Omdat ze nu zoveel over de 
boerderijdieren weten kregen ze een echt 
boerderijdiploma! 
We genoten daarna van de zon, de dieren en de 
twee ontzettend leuke speeltuinen. Een echte 
aanrader om in de meivakantie nog eens heen te 
gaan! 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Schoolreisjes en kamp 
Vorige week hebben we de data en bestemming al 
gepubliceerd. Denkt u nog aan het overmaken van 
de ouderbijdrage? 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Koningsspelen 
Wat een feestelijke en gezellige dag was het 
vandaag op school. Meester Bas had alles goed 
voorbereid en er was veel extra hulp van stagiaires. 
De opening, het ontbijt, de spelletjes en de 
springkussens maakten deze 10e editie helemaal 
compleet.  

 
 
 
 



 

Fietscontrole groep 8 

Groep 8 opgelet: Woensdag 11 mei is de 
fietscontrole voor het schoolkamp en het 
praktisch verkeersexamen!  
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
POVO  
Goed nieuws, alle kinderen van groep 8 zijn 
geplaatst op de school van hun eerste voorkeur! 
Heel fijn!  
Woensdag en donderdag is er heel hard gezwoegd 
op de Centrale Eindtoets. Nu een welverdiende 
vakantie en afwachten wat de resultaten zijn. 
 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
 
Bericht van de Brede School Academie 

GOED NIEUWS: DE BREDE SCHOOL ACADEMIE 
HEEFT NIEUWE PLAATSEN BESCHIKBAAR!  
 
In 2015 zijn de Zaanse schoolbesturen, i.s.m. de 
gemeente, gestart met de Brede School Academie 
(BSA) Zaanstad. We hebben een prachtig pand en 
werken al ruim zeven jaar volgens een (bewezen 
effectief!) onderwijsconcept! Voor komend schooljaar 
zijn er weer enkele plaatsen beschikbaar!  
 
In het kort: voor wie is de BSA bedoeld en wat is de 
BSA?  
De academie is bedoeld voor AMBITIEUZE 
leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 (volgend 
schooljaar)!  
Het gaat om die leerlingen waarvan de school 
verwacht dat ze naar HAVO of zelfs VWO kunnen. 
De BSA ondersteunt hen op het gebied van 
woordenschat, begrijpend lezen en kennis van de 
wereld. Op de BSA krijgen zij de gelegenheid hun 
TALENTEN volop te ontwikkelen. Wilt u weten of de 
BSA ook wat voor uw zoon/dochter is? Bekijk dan 
(samen) dit korte filmpje. 
 
De komende periode worden BSA leerlingen op 
verschillende Zaanse scholen geselecteerd. Op 23 
mei om 16 uur is er een online informatiemoment 
voor ouders. Mocht uw kind voor de BSA in 
aanmerking komen dan hoort u hier via de school 
meer over!  
 
Zie ook: www.bsa-zaanstad.nl of Twitter: 
#BSA_Zaanstad 

 
 

 

 

 

 

Zaanse Zomerschool 

Hierover is al eerder een aparte Parro naar alle 
ouders gestuurd. 
Meer info is te vinden op                                            
www.zaansezomerschool.nl  
 
 

 

 

Nieuws van buiten: 
 

Elke zondag 10.00 uur 

Speellokaal CBS Het Baken 
Met apart programma voor de kinderen 

  

Meer informatie: 
www.kerkinwesterwatering.nl 

facebook.com/kerkinwesterwatering 
                        kerkinwesterwatering@gmail.com 

 
 
 
 
Opgeven voor GJC kamp 
De kans is groot dat u wel eens van GJC 
Zomerkampen heeft gehoord. Wellicht ben u zelf als 
koter mee geweest, of heeft u leuke verhalen 
gehoord van mensen om u heen. Het is een 
zomerkamp dat al 75 jaar wordt georganiseerd 
vanuit de Zaanstreek. Wij bezorgen al die tijd 
jaarlijks 120 kinderen de tijd van hun leven tijdens 
een week in de zomervakantie. Wij draaien dit kamp 
met ruim 40 enthousiaste leiders die allemaal veel 
affiniteit hebben met kinderen en met GJC. 

GJC kent twee kampen. A kamp is voor kinderen 
van 9-12 jaar oud, en B kamp is voor kinderen van 
13-15 jaar oud. We gaan een week naar Ommen 
om daar spelletjes te doen, vossenjacht te spelen, 
op te treden voor elkaar, bij het kampvuur te zitten 
maar vooral om vrienden te maken en de tofste 
herinneringen te maken. 

Wij zijn nog op zoek naar kinderen die het leuk 
vinden om mee te gaan. Is uw kind inmiddels 
enthousiast geworden? De inschrijvingen gaan 
inmiddels hard, dus schrijf uw kind gauw in! Voor 
meer informatie kunt u kijken 
op www.gjczomerkampen.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=k0zBSA75Ym4
http://www.bsa-zaanstad.nl/
http://www.zaansezomerschool.nl/
http://www.kerkinwesterwatering.nl/
mailto:kerkinwesterwatering@gmail.com
http://www.gjczomerkampen.nl/


 

 
 
 
 


