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Belangrijke data
Woensdag 11 september:
Fruitdag
MR vergadering

Personeelszaken
De komende tijd zal juf Inge helaas met ziekteverlof
zijn. Er werd bij haar in de vakantie een
voorstadium van borstkanker ontdekt. Inge wordt
volgende week geopereerd. De ouders van groep
1/2c waren hierover al eerder over geinformeerd.
We wensen onze collega heel veel sterkte!
Juf Trudie heeft maandag een verlofdag, Marja
staat dan voor groep 1/2B.

Jarig de komende week zijn:
Zaterdag 7 september: Dave
groep 6
Zaterdag 7 september: Mikhael groep 1/2B
Zondag 8 september: Levi
groep 1/2B
Dinsdag 10 september: Gabriël groep 3

Van harte gefeliciteerd en een fijne dag!

Mediatoren
van deze week zijn:
Isa en Maaike

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Stagiaires
Ook in groep 4 is er de komende maanden een
stagiaire. Jolanda is 2e jrs onderwijsassistente en is
er op donderdag en vrijdag.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Schoolkalender en nieuwe website
De kalender ligt klaar voor de drukker. Voor de
kalender is het gebruikelijk foto’s te gebruiken die
die gedurende het schooljaar gemaakt zijn. Voor de
zekerheid checken we nog bij enkele ouders of hier
bezwaar tegen is.
Alle scholen van Agora krijgen over een paar weken
een nieuwe website. Ook hier wordt nog hard aan
gewerkt.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Gevraagd:
Wie heeft er thuis nog kleutertijdschriften ( Bobo's,
Sesamstraat, Okki, Pippo, Pompoen) en doet er
niets meer mee? De kleutergroepen zijn er blij mee!
Bedankt alvast!
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
De schoolwas
Graag willen we alle ouders bedanken die de
afgelopen jaren de was voor ons hebben gedaan.
En dat was soms best een hele grote tas!
Sinds kort hebben we een wasmachine en droger
(met dank aan juf Ingrid) en wordt de was op school
gedaan.

Uit de kleuterbouw……………
Het eerste thema in de kleuterbouw gaat over
vervoer.
Wat hoort er allemaal bij vervoer, wie moet waar in
het verkeer, hoe steek je over, wat betekenen de
verkeersborden, wat is veilig en wat niet, hoe kom
je naar school…..zomaar een greep uit de zaken
waar we het met elkaar over gaan hebben.
Natuurlijk gaat er ook van alles geknutseld worden,
worden er liedjes aangeleerd en spelen we
spelletjes n.a.v. dit thema. Het verkeer komt ook in
de taal- en rekenactiviteiten aan de orde.
Via spel wordt er weer spelenderwijs met taal en
getallen omgegaan.
Het zou leuk zijn als de kinderen allerlei ( kleine)
vervoersmiddelen en andere zaken die met het
thema te maken hebben mogen meenemen voor de
thematafel. Graag de naam erop schrijven.
Wij zijn op zoek zijn naar een ouder, opa, oma of
andere bekende die in de vervoerssector werkt en
het leuk vindt om daarover in de kleutergroepen te
komen vertellen. Te denken valt aan een piloot,
buschauffeur, trambestuurder. U kunt zich
aanmelden bij een van de leerkrachten van de
groepen 1/ 2.
Met elkaar hopen wij er weer een leerzaam thema
van te maken.

Naschoolse activiteiten
Ook dit jaar hebben we weer een gevarieerd, leuk
en leerzaam aanbod van naschoolse activiteiten.
De eerste activiteiten zijn gestart. Alle activiteiten
beginnen om 14.45 uur.
Hiervoor zijn nog plaatsen vrij.
Op http://het-baken.nl/ouders/Paginas/Gras.aspx
vindt u alle activiteiten en kunt u een account
aanmaken en inschrijven.
De komende week:
Maandag
9-9
Muziekavontuur
groep 1 en 2, vol
Donderdag
12-9
Judo
groep 3 t/m 5, nog plaatsen vrij
Vrijdag
13-9
Spelen op het
groep 3 en 4, nog plaatsen vrij
Vrijdag
13-9
Circus
groep 1 en 2, nog plaatsen vrij

schoolplein

Wilt u meer informatie of heeft u vragen, dan kunt u mij
mailen luchiena.rijken@agora.nu of op maandag of
donderdag even langs lopen.

Wilt u meer informatie of heeft u vragen, dan kunt u
mij mailen luchiena.rijken@agora.nu of op maandag
of donderdag even langs lopen.

Nieuw van buiten
Vanaf zondag 8 september 2019

ELKE ZONDAG

10.00 uur speellokaal CBS Het Baken
Voor de kinderen is er een aparte
samenkomst
en voor de allerjongste oppas.
Na afloop koffie, thee en limonade.
U bent van harte welkom!
Meer informatie:
www.kerkinwesterwatering.nl
facebook.com/Kerkinwesterwatering

