
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

     Belangrijke data 

    Maandag  8 november 

  Fruit- / groentedag 

     Dinsdag   9 november 

   

     Woensdag  10 november 

  Fruit- / groentedag 

     Donderdag 11 november 

  Sint Maarten wandeling 

     Vrijdag   12 november 

  Fruit- /groentedag 

  Tevredenheidsonderzoek 

Let op: op maandag 22 november is het  

studiedag 

 

 

 

 

 

 

      

     Jarig de komende weken zijn: 

     Zaterdag  06-11 Luca groep 8 

     Maandag 08-11 Riley groep 1/2 D 

   Kaan groep 4 

   Ryan groep 4 

     Woensdag 10-11 Kerem groep 4 

        

     Van harte gefeliciteerd en een fijne dag ! 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sint-Maarten  
11 november is de dag dat mijn lichtje 
branden mag. Bijna ieder kind in de Zaanstreek 
kent het lied en weet wat dat betekent. Langs de 
deuren wandelen, een liedje zingen en dan snoep, 
koek of fruit krijgen. Vorig jaar was de Sint-Maarten 
wandeling met de hele school een groot zo’n 
succes, dat wij dat dit jaar voortzetten. De oudste 
kinderen begeleiden de kleuters en natuurlijk is de 
leerkracht en zijn de stagiaires er ook bij. Een 
veilige wandeling, waarbij we op een 
paar plekken ons liedjes zingen en een 
traktatie mogen pakken. De kinderen hoeven geen 
lichtje mee te nemen. Wel is het handig als de 
kinderen een rugtasje meenemen om de traktatie in 
te stoppen.  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Tevredenheidsonderzoek 
Op vrijdag 12 november vinden de gesprekken over 
het tevredenheidsonderzoek plaats. We hopen 
natuurlijk dat nog veel meer ouders de vragenlijst 
gaan invullen. 
De link staat open t/m donderdag 11 november.  
Alvast hartelijk dank! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://nvl.vbent.org/kvpo/inloggen.php?c=K984G8 
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Mediatoren dee week: 

Rune en Niki 
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Uit de Medezeggenschapsraad…………. 
Vorige week vond het tweede MR-overleg van dit 
jaar plaats met een compacte agenda. We 
bespraken onder meer het 
Tevredenheidsonderzoek dat momenteel 
plaatsvindt. Onderdeel van dit 
Tevredenheidsonderzoek is een vragenlijst voor 
leerlingen in de hoogste groepen én een 
vragenlijst voor alle ouders van het Baken. We 
nodigen je van harte uit deel te nemen aan dit 
onderzoek mocht je dit nog niet gedaan hebben. 
Laat weten waar het al goed gaat en waar nog 
verbetering mogelijk is! Op 12 november vindt 
een gesprek plaats over de uitkomsten van het 
onderzoek waarbij in ieder geval een lid van de 
MR aanwezig is.  
Een terugkerend onderwerp op onze agenda is 
het monitoren van het behalen van de doelen die 
in het Schoolprogramma staan. Het 
schoolprogramma bevat twaalf doelen waar NPO-
gelden aan zijn toegekend. Deze NPO-gelden 
ontvangt de school tot medio 2023 vanuit de 
overheid om eventuele achterstanden die zijn 
ontstaan in de coronatijd in te halen. Door middel 
van een stoplichtrapportage bespreken we de 
voortgang op het Schoolprogramma. Nel 
beschreef in de vorige Brulboei al een aantal 
concrete voorbeelden die gerealiseerd zijn. Als 
MR vinden we het heel positief om te zien dat zo 
snel na de start van het schooljaar al een groot 
deel van de doelen groen gemarkeerd zijn.  
 
Vorig jaar hebben we in samenwerking met Sara 
Wester (moeder van Eva en Max) een onderzoek 
uitgevoerd onder ouders naar de 
verkeersveiligheid rond school. Veel gaat goed, 
maar het kan altijd beter. Een volgende stap is dat 
wij samen met een compacte afvaardiging van de 
Medezeggenschapsraden en directie van de 
Rietvink en Het Eiland in gesprek willen gaan met 
de verkeersdeskundige van de Gemeente 
Zaanstad.  
 
Onze volgende vergadering is 1 december. Heb je 
een vraag of suggestie over het beleid van de 
school of Agora? Laat het de MR weten via 
mr@het-baken.nl. Samen werken we aan de 
toekomst van onze fijne school. 
 
 
 
 
 

 
 

Week van de mediawijsheid 
 
 
Mediamasters 
Groep 7 en 8 doet mee met Mediamasters. Tijdens 
deze landelijke wedstrijd worden de leerlingen vijf 
speldagen lang uitgedaagd om de hoofdrolspelers 
in de game te helpen. De klas kan bits (punten) 
scoren, de klas met de meeste bits mag zich ‘meest 
mediawijze klas van Nederland’ noemen. Wij gaan 
hier in de klas mee aan de slag maar ook thuis 
kunnen de kinderen verder met het thema en extra 
punten verdienen voor de klas.  

 

Nieuwe I-pads in groep 3 

We zij erg blij met de nieuwe I-pads voor groep 3. 
Dinsdag kwam juf Ingrid voor het eerst in de klas 
om ze met de kinderen in gebruik te nemen.  
De kinderen van groep 3 leren hoe ze zelf moeten 
inloggen op basispoort waar ze kunnen oefenen op 
de software van de methodes. De volgende les gaat 
over programmeren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Verkeersveiligheid rond de school 
Helaas een steeds terugkerend onderwerp. Ook 
deze week kreeg ik in mijn mailbox klachten en 
foto’s over parkeren op de stoep, stilstaan midden 
op de weg en kinderen uit de auto laten stappen 
midden op straat. Natuurlijk voelt niet iedereen zich 
aangesproken en doen de meeste ouders het 

gewoon goed, maar we streven naar 100%       

 
Inmiddels is er een eerste contact geweest met de 
gemeente Zaanstad om deze situatie te bespreken. 
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Sint Maarten 
Volgende week vieren we op school Sint 
Maarten.Voor veel ouders en kinderen een bekende 
traditie, maar misschien niet voor iedereen. 

In grote delen van Nederland is het zaak om voor 
11 november allerlei lekkers in huis te halen. Aan 
het begin van die avond mogen de kinderen met 
hun ouders of met elkaar de huizen langs. Met hun 
lampion en lichtje verschijnen ze in uw deuropening. 
Dan komt er een Sint-Maartenliedje op gang en er 
wordt hoopvol een tasje uitgestoken, waarin wat 
snoep, koek of fruit verdwijnt. Zodra de buit binnen 
is, lopen de kinderen door naar de volgende deur. 

Wat is eigenlijk de achtergrond?                         
De viering van Sint-Maarten op 11 november heeft 
een christelijke achtergrond. Het is de naamdag van 
de heilige Sint-Martinus. Over het leven van 
Martinus van Tours is vrij veel bekend, omdat zijn 
vriend Sulplicius Severus geschiedschrijver was. 
Martinus werd in 316 geboren in Hongarije als zoon 
van een Romeins legerofficier. Op vijftienjarige 
leeftijd kwam hij in dienst van het Romeinse leger. 
Uit deze tijd stamt een van de meest bekende 
verhalen over Sint-Martinus. Voor de poorten van 
Amiens in Frankrijk kwam hij een verkleumde 
bedelaar tegen. Met zijn zwaard sneed hij zijn rode 
soldatenmantel in tweeën en gaf één helft aan de 
bedelaar. Deze scène is op talloze schilderijen 
afgebeeld, bijvoorbeeld door de schilders Rubens 
en Van Dijck. Nadat Martinus in 372 gekozen was 
tot bisschop van Tours kreeg hij een steeds grotere 
bekendheid. Hij stichtte in Frankrijk verschillende 
kloosters en stierf op hoge leeftijd in het jaar 397. 
De kapel met het graf van Martinus trok al gauw 
bedevaartgangers uit heel Europa. Velen vereerden 
hem vanwege zijn naastenliefde, speciaal voor de 
minderbedeelden. 

Thematafel 1/2c – Sint Maarten op zijn paard. 

 
 
 

Naschoolse activiteiten: 

Er worden nog twee naschoolse activiteiten 
ingehaald die vanwege de Corona omstandigheden 
dit voorjaar niet door konden gaan.  
Beide activiteiten zijn vol, de informatie geldt voor 
de kinderen die hiervoor zijn aangemeld.  
Het gaat om: 
Fotografie groep 4,5,6 dinsdag  
9, 16, 23, 30 november 
 
Kinderatelier groep 1, 2, 3 dinsdag 
9, 16, 23, 30 november,  
7, 14 december 
 
Voor vragen kunt u mij mailen: 
luchiena.rijken@agora.nu 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

mailto:luchiena.rijken@agora.nu
http://www.kerkinwesterwatering.nl/
mailto:kerkinwesterwatering@gmail.com

