
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

     Belangrijke data 

    Maandag   13 juni 

   Fruit-groente dag 

     Dinsdag   14 juni 

     

     Woensdag  15 juni 

   Fruit-groente dag 

     Donderdag  16 juni 

    

     Vrijdag   17 juni 

   Fruit-groente dag 

                                                             

      

    

   

 

 

 

 

     Jarig de komende week 

     Zondag 12-06 Gijs groep 3 B 

     Maandag 13-06 Rock groep 1/2 A 

     Vrijdag 17-06 Zarah groep 7 

 

     Van harte gefeliciteerd en een fijne dag ! 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Mediatoren deze week: 
Nisha en Jorden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Ouders mee naar binnen 
Voor de maand juni geldt dat ouders op maandag 
en woensdag mee naar binnen mogen. Verder ook 
als het kind jarig is, nieuw op school komt en bij 
ouderhulp. We merken dat veel ouders het ook 
prettig vinden gewoon op het schoolplein afscheid 
te nemen. Dat is natuurlijk ook helemaal goed, er is 
altijd iemand op het plein aanwezig. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Toetsperiode  
De toetsperiode komt er weer aan.  
Twee keer per jaar wordt er op alle scholen 
methode onafhankelijk getoetst. We noemen dit de 
Midden-toetsen (feb) en de Eind-toetsen (juni). Het 
zijn de lees, reken en spellingtoetsen van CITO. De 
leerkrachten van de groepen 3 t/m 7 plannen dit 
verdeeld over verschillende weken in hun rooster in. 
De resultaten worden bij het laatste rapport 
gevoegd. 
 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Studiedag Agora 

Op Pinksterdrie was er Agora Leren aan de Zaan.              
Eens in de twee jaar komen alle medewerkers van 
23 scholen hiervoor bij elkaar. Dit jaar was het 
thema; sport, bewegen en vitaliteit. Een congresdag 
met geweldige sprekers zoals: Erik Scherder, Peter 
Heerschop en een groot aantal workshops. Het 
belang van bewegen gedurende de schooldag is 
nadrukkelijk aan de orde geweest. Natuurlijk weten 
we allemaal dat  kinderen, zowel thuis als op 
school, best veel zit-uren maken.  
Voor de lichamelijke ontwikkeling en voor het leren 
is het beter dat er meer aandacht en tijd naar 
bewegen gaat. Een duidelijke boodschap, waar in 
het schooljaar 2022-2023 alle scholen mee aan de 
slag gaan.  
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ZOMERFEEST 

 
De ouderraad is bezig met de voorbereidingen voor 
het zomerfeest. Dit is een gezellig samenzijn met 
ouders en kinderen op vrijdagmiddag 1 juni direct 
na schooltijd. Hiervoor zullen er verschillende 
oproepen worden gedaan. Denk aan o.a.  
 

• Prijzen voor het Rad van 
Fortuin. Heef u nog leuke 
prijzen liggen? Ze mogen 
vanaf nu al dagelijks op 
school ingeleverd worden. 
 

• Hapjes hartig en zoet. 
 

In een aparte brief en Parro krijgt u 
de komende weken meer informatie.  
 
 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
 
Sportactiviteiten 
De komende weken staan er veel verschillende 
sportactiviteiten op het programma. 
 
De avond-vierdaagse is geen schoolactiviteit maar 
een flinke groep kinderen van Rietvink en Baken 
gaat volgende week op initiatief van meester Jaap  
en onder leiding van hun eigen ouders aan de 
wandel. Op naar de felbegeerde medaille of het 
zoveelste speldje.  
 
Voor het schoolkorfbaltoernooi bij ZKC op zaterdag 
25 juni zijn ruim 60 kinderen aangemeld. 
Gelukkig zijn er inmiddels ook genoeg coaches.   
Fijn dat zoveel ouders zich hiervoor willen 
inzetten.Top! Het programma is nog niet bij ons 
bekend, die informatie volgt later. 
 
Onze schoolsportdag voor de groepen 3 t/m 7 is op 
dinsdag 12 juli bij AV Zaanland. Hier is altijd veel 
hulp bij nodig. Meester Bas heeft al aardig wat 
aanmeldingen via de Parro maar kan er nog een 
paar gebruiken. De kinderen van groep 8 gaan die 
dag ook mee en helpen dan bij de begeleiding. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Samen leven – Samen leren- Samen lezen. 
Op school lezen we dagelijks.   
Stillezen, samen lezen, voorlezen. Alle kinderen uit 
groep 4 hebben heel goed geoefend en mochten 
allemaal een boek voorlezen aan de kleuters van 
1/2D. Goed gedaan jongens en meiden! 
 

 

 

         

Nieuws van buiten 
 

PERSBERICHT: “KIKKERS OP DE 
HEEMTUIN en ETEN UIT DE 
NATUUR” 

 
Over twee weken begint de zomer 
officieel, maar het is nu al heerlijk weer om buiten te 
zijn. Op een van de mooiste plekjes van de 
Zaanstreek – de heemtuin - is de komende 
weekenden van alles te doen.  
 
ZONDAG 12 JUNI: KIKKERS! 
Er is voor het hele gezin weer een Kikkerpad 
uitgezet. Kinderen vinden het heerlijk om door de 
tuin te banjeren en ondertussen vragen te 
beantwoorden en opdrachten uit te voeren. Er staan 
houten kikkers door de hele tuin met kaartjes om 
hun hals. Voor de ouderen worden er rondleidingen 
georganiseerd. Het Kikkerpad kun je lopen vanaf 
10.00 uur, de rondleidingen starten om 11.00 en om 
14.00 uur.  Rondleidingen en Kikkerpad zijn gratis – 
een donatie is altijd welkom!  
 
 
 
 
 



 

 
ZONDAG 19 JUNI: ETEN UIT DE NATUUR! 
Op zondag 19 juni gaat de heemtuin vanaf 11.00 
uur culinair! Wat kun je allemaal eten uit de natuur? 
We maken er een smulfestijn van voor jong en oud! 
Deelnemers kunnen een strippenkaart aanschaffen 
(á € 4,00) waarmee je langs alle culinaire plekjes 
van de tuin kunt lopen.  
Door vrijwilligers van de tuin wordt thee gemaakt 
van verschillende kruiden. Ook is er frisse limonade 
van vlierbloesem. Je kunt honing proeven en met 
molentjes kun je meel malen. Er is brooddeeg 
beschikbaar waarmee bezoekers eigen broodje 
kunnen bakken. Van wilde planten wordt een 
heerlijke salade gemaakt die supergezond is.  
Beheerder Jeroen heeft voor het hoofdgerecht een 
prima recept voor een smakelijke brandnetelsoep – 
dat soepje prikkelt je smaakzintuigen!  
Komt allen naar de heemtuin en geniet van culinaire 
lekkernijen uit de natuur!  
Deelnemers kunnen een strippenkaart aanschaffen 
(á € 4,00) waarmee ze van alle culinaire snufjes 
kunnen genieten. 
 
Waar en wanneer: Zondag 19 juni, heemtuin 
Zaandam, vanaf 11.00 uur.  
Kosten strippenkaart: € 4,00.  
======================================= 
Voor meer informatie : 
Telefoon: 075-6352185 
E-mail: j.buijs@zaansnatuurmilieucentrum.nl 
 
De heemtuin ligt in het Burg. In ’t Veldpark, direct ten zuiden van het 
Zaans Medisch Centrum. Hoofdingang aan parkzijde, nabij 
eendenvijver. Via openbaar vervoer bereikbaar met bus. (Foto’s mogen 
worden gebruikt.) 

 
 

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 

http://www.kerkinwesterwatering.nl/
mailto:kerkinwesterwatering@gmail.com


 

 


