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Belangrijke data

De scholen zijn weer begonnen

Maandag

Ook al is het nog volop zomer, maandag gaan we
weer van start. We hopen alle ouders en kinderen
dan in goede gezondheid te ontmoeten. Het team
heeft al de hele week hard gewerkt, vergaderd en
alles ingericht. We zijn er klaar voor en hebben er
weer zin in! Hopelijk staan de kinderen ook weer te
popelen om naar school gaan!

26 augustus:
Eerste schooldag

Woensdag 28 augustus:
Nieuwejaarsstart en info-avond in de
groepen 19.30-20.45
Vrijdag
30 augustus:
Trouwerij juf Inge

Jarig de komende week zijn:
Zaterdag 24 augustus: Jaya groep 7

Dinsdag 27 augustus: Maaike groep 8
Vrijdag 30 augustus: Ilse groep 3
Timo groep 4
Van harte gefeliciteerd en een fijne dag!

Mediatoren
van deze week zijn:
River en Sarah

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Personeelszaken
Maandag starten er drie nieuwe collega’s.
Renate in groep 1/2A, Marinda als zij-instromer in
groep 5 en Gerard als onderwijsassistent in de
kleuterbouw. Hartelijk welkom!
Vrijdag 30 augustus trouwt juf Inge (1/2c) met
Sergio. Juf komt als bruid vrijdagochtend even naar
school. We verwachten het bruidspaar om 11.00 op
het plein. Iedereen die het leuk vindt om te komen
kijken is welkom(alleen buiten). Annemarie staat
deze week 4 dagen voor de groep en juf Janneke
vervangt Inge op vrijdag. Ouders van groep 1/2c
krijgen begin volgende week nog een aparte brief.
Juf Marianne is de eerste schooldag afwezig i.v.m.
een bruiloft van familie dit weekend in Hongarije.
Juf Janneke staat daarom maandag voor groep 5.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Kick off nieuwe schooljaar- info-avond
Dit keer willen we het schooljaar gezamenlijk starten
met de ouders op woensdagavond 28 augustus.
In het kader van ouderbetrokkenheid 3.0 heet dit de
nieuwejaarsreceptie. Vanaf half acht is er koffie en
thee in het speellokaal en om 19.45 uur is er een
infobijeenkomst in elke groep. Hier bespreken we
het reilen en zeilen in de groep, vertelt de lkr wat
groepsgebonden zaken en kunnen er algemene
vragen aan de orde kunnen komen. We hopen dat
dit nog in uw agenda past. U bent van harte
uitgenodigd! Voor de ouders van groep 8 wordt de
POVO voorlichting gegeven.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Luizencontrole
Denkt u eraan dat er na elke vakantie een
luizencontrole is. We vragen u vooral dit weekend
ook thuis uw kind al heel goed te kammen. Hiermee
voorkomen we verspreiding.

Startgesprekken
Vanaf 16 september worden de startgesprekken
gevoerd voor ouders en kinderen van de groepen
2 t/m 7. Meer informatie hierover krijgt u volgende
week. We hebben ervoor gekozen om met de
gesprekken te starten na 3 schoolweken zodat de
leerkracht al een indruk heeft van uw kind in de
groep. De informatie en intekenlijst krijgt u later via
Digiduif. Voor ouders en kinderen van groep 8 is het
startgesprek in oktober omdat het ook meteen het
voorlopig adviesgesprek is. Met ouders van nieuwe
kleuters wordt er door de leerkracht een afspraak
gemaakt voor een entreegesprek.

Organisatorische zaken
In deze eerste Brulboei zetten we nog eens een
aantal praktische en organisatorische zaken op een
rijtje.
Inloop in de ochtend
De schooldeur is ‘s morgens om 8.20 uur voor de
kinderen en ouders open. Wilt u hier rekening mee
houden en niet eerder naar binnengaan?
Daarnaast willen we op tijd met de lessen beginnen
en dat betekent dat om half negen de deur van de
klas dichtgaat. We snappen dat ouders het gezellig
vinden om ook met elkaar te kletsen, maar doet u
dat vooral buiten op het plein.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Voetballen
Voor schooltijd en direct na schooltijd mogen de
kinderen i.v.m. de veiligheid van alle kinderen en
ouders niet voetballen op het plein. Wij vertellen dit
aan de kinderen, maar mocht u zien dat het toch
gebeurt, meldt u het dan even bij ons.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Mobiele telefoons
De eerste schooldagen maken de leerkachten
allerlei afspraken met de groep en worden er een
aantal regels besproken. In alle groepen geldt dat
mobiele telefoons 's morgens worden ingeleverd,
waarna ze worden bewaard in een kluisje.
De kinderen krijgen hun telefoon om half 3 terug.
Uiteraard kunnen er uitzonderingen zijn,
bijvoorbeeld in lessituaties waarin kinderen hun
telefoon juist nodig hebben of als er sprake is van
een calamiteit. U kunt als ouder natuurlijk altijd het
schoolnummer bellen als er iets dringends.

Noodnummers en medisch protocol
Aan het begin van elk schooljaar is het belangrijk
om de informatie weer up-to- date te hebben.
We doen dit via het bekende noodnummerformulier.
Het formulier wordt volgende week meegegeven.
Wilt u het invullen per kind en aan de leerkracht
geven. Deze formulieren bewaren de leerkrachten
in hun klas ( i.v.m. privacy in de kast) en worden
o.a. gebruikt wanneer een kind ziek wordt op school
of wanneer er een ongelukje is.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Digiduif
Nieuwe ouders krijgen vandaag een brief met een
activeringscode van de administratie. Hiermee kunt
u uw Digiduif account activeren. Het is belangrijk dit
per kind te doen i.v.m. groepsgebonden informatie
die door de leerkracht wordt verstuurd. Wilt u dit zo
spoedig mogelijk doen, anders mist u veel
informatie.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Jaarkalender
Aan de jaarkalender wordt nog gewerkt, de laatste
aanvullingen worden er ingezet.
De kinderen krijgen hem in september mee naar
huis.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Verkeer rond de school
Jaarlijks wordt ons gevraagd aandacht te besteden
aan de verkeersveiligheid rond de scholen.
Er wordt op aangedrongen lopend of fietsend naar
school. Is de auto echt noodzakelijk, denk dan aan
de 30 km in de wijk en parkeer uw auto in de
vakken die daarvoor bestemd zijn.
Soms betekent dit een stukje lopen maar zo blijft
het voor iedereen veilig en overzichtelijk.

Gymnastiek
Alle gymlessen in de groepen 3 t/m 8 worden door
meester Niels gegeven. Er is gebrek aan
zaalcapaciteit voor de scholen binnen de wijk,
daarom moeten scholen bij toerbeurt met de bus
naar de TOPsporthal. Dit jaar is het Baken
aangewezen om een dagdeel in Koog a/d Zaan te
gymmen. Dit geldt voor de donderdag met de
groepen 5 t/m 8.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Ziek- en afmeldingen
Mocht uw kind ziek zijn en niet op school kunnen
komen, dan kunt u dit tussen 8.00 en 8.30 uur
telefonisch melden. Wij vragen ook naar de aard
van de ziekmelding.
Wanneer een kind niet is afgemeld en niet op
school is verschenen, wordt er door de administratie
contact opgenomen met de ouders.
Verlofformulieren voor bijzonder verlof kunt u bij de
administratie vragen.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Gezond gedrag- fruitdag
Wij stimuleren gezonde voeding, het drinken van
water en het eten van fruit. Op woensdag is het
fruit/groentedag. Dan nemen de kinderen naast hun
drinken een stuk fruit of groente mee als 10-uurtje.
Kinderen kunnen ook een abonnement op
schoolmelk nemen. Informatie hierover bij de
adminstratie.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Verjaardag vieren
Kinderen mogen hun verjaardag vieren in de klas
en ook trakteren. We vragen u om de traktatie liefst
gezond en vooral bescheiden te houden.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Vreedzame school
We beginnen deze week met Blok 1.
De titel is “Onze klas, we horen bij elkaar!
In dit blok gaat het vooral over het vormen van een
positieve groep, afspraken over de basisregels in de
school en in de klas, de manier van omgang met
elkaar en de verdeling van taken en
verantwoordelijkheden. De eerste weken van een
schooljaar worden ook wel “de Gouden weken”
genoemd. In deze weken worden er veel activiteiten
aangeboden die van belang zijn voor de
groepsvorming.

Naschoolse activiteiten
Ook dit jaar hebben we weer een goed gevarieerd
aanbod aan naschoolse activiteiten voor uw kind.
GRAS gaat open voor het inschrijven van de
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.
Heeft u uw kind wel al aangemeld in GRAS?
Dit is van belang voor de inschrijving.
Vragen over de naschoolse activiteiten kunt u
stellen bij Luchiena Rijken, onze administratief
medewerker en coördinator NSA.
Luchiena.rijken@agora.nu

Rooster gymnastiek
Maandag
Groep
8
7
6
4
3
5

Tijd
08.30- 09.15
09.15-10.00
10.00-10.45
10.45-11.30
11.30-12.15
13.00-13.45

Woensdag
Groep
3
4

Tijd
08.30- 09.15
09.15- 10.00

Donderdag in Topsporthal
Groep

Tijd

8
7
6
5

08.45-09.30
09.30-10.15
10.15-11.00
11.00-11.45

De 1e groep van de ochtend gaat om 8.20 uur direct
naar de kleedkamer zodat de les op tijd kan
beginnen. Op donderdag verzamelt groep 8 zich om
8.20 met juf Elly bij het winkelcentrum.
De bus vertrekt om 8.30 uur.

