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Belangrijke data
Maandag

23 september:
Mediatorentraining 2
Gast in de klas kleuters
Dinsdag
24 september:
Start kinderpostzegels
Woensdag 25 september:
Studiedag – alle kinderen vrij
Vrijdag
27 september:
Afscheid juf Janneke
Ook de komende weken zijn er startgesprekken
in een aantal groepen. Let u goed op uw
ingeschreven tijd.

Jarig de komende week zijn:
Maandag 23 september:
Maandag 23 september:
Woensdag 25 september:
Donderdag 26 september
Donderdag 26 september

Dean 4
Noël 3
Nisha 6
Ayanna 4
Lucas 8

Van harte gefeliciteerd en een fijne dag!

Personeelszaken
Volgende week is de laatste schoolweek voor juf
Janneke. Na heel veel onderwijsjaren gaat onze
collega met pensioen. Wat zal het wennen zijn om
zo maar niet meer naar je werk te moeten. Helaas
weer een ervaren leraar minder, maar als je 66 bent
is het natuurlijk echt wel een zeer respectabele
leeftijd en van harte gegund om te stoppen.
Natuurlijk gaat Janneke Het Baken niet zonder
afscheid verlaten. Vrijdagmiddag 27 september
vieren we haar afscheidsfeest met alle kinderen in
de zaal en na afloop met familie en collega’s.
Ouders van groep 5 worden uiteraard nog op de
hoogte.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Studiedag Leren aan de Zaan 8
Woensdag 25 september is er een
studiedag/congres voor alle medewerkers van
Agora. Dit is al de 8e keer dat Leren aan de Zaan
georganiseerd wordt. Ook dit keer in het teken van
Bildung, de brede vorming van leraren en kinderen.
De schijnwerper staat dit schooljaar op het thema
Wetenschap & Techniek, onderzoeken, ontwerpen
en maken. (Misschien weet u het nog, twee jaar
geleden was het thema Opera en lag het accent
op muziek).
Alle kinderen zijn woensdag vrij en wij hopen op
een inspirerende dag!
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Kalender
Begin deze week is de nieuwe schoolkalender
uitgedeeld. Het bestand is goed aangeleverd maar
helaas heeft de drukker of het afwerkingsbedrijf dat
de maanden maart en april verwisseld dus tegen
die tijd even opletten. De kalender ziet er weer
prachtg uit, maar helaas zijn er een paar foutjes
ingeslopen en door oplettende ouders gemeld:
•

Mediatoren
van deze week zijn:
Elias en Maaike

•
•

In de tekst bij studiedagen staat een
verkeerde datum, 26 maart is een studiedag
en niet 6 maart. (het staat in de kalender wel
goed).
Het kamp van groep 7 is op 9, 10 en 11 juni.
Op het kalenderblad van juli is er verkeerd
genummerd. Dit is verwarrend, de laatste
schooldagen zijn 1, 2 en 3 juli 2020.

Schoolshirts- mini Dam tot Dam loop
Veel kinderen vinden het leuk om met de Dam tot
Dam loop een schoolshirt te dragen. Ze zijn gisteren
uitgedeeld. Wilt u ze maandag weer inleveren en
niet thuis wassen. We wassen de shirts op school.
Alle deelnemers natuurlijk veel succes, zet hem op!
Wie weet zien we je op de regionale zender tv N-H
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Gast in de klas in de kleuterbouw
In het kader van het thema vervoer en verkeer komt
a.s. maandag Michael, de vader van Saar, samen
met een collega met de brandweerauto op school.
Spannend en natuurlijk heel interessant!
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Kinderpostzegels
Officieel begint de kinderpostzegelactie op
woensdag 25 april. Vanwege de studiedag krijgen
onze leerlingen van groep 8 dinsdag de envelop al
mee naar huis en kunt ze aan uw deur verwachten.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Plusgroepen/Levelwerk
De komende week starten een aantal kinderen met
Levelwerk in de plusgroepen. Omdat juf Inge met
ziekteverlof is hebben we samen met de Rietvink dit
zo goed mogelijk georganiseerd zodat het toch
zoveel mogelijk door kan gaan. Ouders van
kinderen die in de plusgroep meedoen krijgen nog
een bericht of hebben dit misschien al in het
startgesprek besproken.

Van de medezeggenschapsraad…………………
Vorig week is al gemeld dat de MR een paar nieuwe
leden heeft in de oudergeleding.
Judith Gerritsen heeft afscheid genomen na 6 jaar.
( 2 zittingstermijnen) We bedanken haar voor de
grote inzet en betrokkenheid.
De oudergeleding bestaat uit: Anke Laffort, Mayke
Versteeg en Wouter de Boer. Deze week stelt
Mayke zich even voor:
Hallo Allemaal,
Ik ben Mayke Versteeg, de moeder van Eva uit gr
1/2C. En de moeder van Koen die volgend
schooljaar naar school gaat. In het dagelijks leven
werk ik als teamleider JGZ voor de GGD
Amsterdam.
Ik ben lid geworden van de MR om een bijdrage te
kunnen leveren aan de kwaliteit van het onderwijs
en alles wat daarbij hoort. Dat de school een veilige
en gezonde plek is voor kinderen en ouders is een
van mijn speerpunten voor het komende jaar.
Daar hebben we als MR wel jullie hulp bij nodig!
Mocht u vragen of suggesties hebben schiet ons
dan vooral aan. Mailen kan ook naar mr@hetbaken.nl

Hartelijke groeten, Mayke Versteeg

Nieuws van buiten

ELKE ZONDAG

De ouderraad is ook weer actief van start gegaan.
Er zijn commissies gevormd en de eerste taken zijn
al verdeeld en zelfs gestart.
De ouderraad bestaat op dit moment uit:
o Jiske Vis (voorzitter)
o Sanne Schumacher (secretaris)
o Anita Rep
o Tim Blankman
o Angelique Vermazen
o Sabine Metz
o Joyce Michels
Fijn dat er alweer een flink OR team is.
Mocht u ook belangstelling hebben, laat u dat dan
weten.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Naschoolse activiteiten
Het aanbod van naschoolse activiteiten vindt u op
https://www.het-baken.nl/onderwijs/extraactiviteiten/ hier kunt u een account aanmaken en
inschrijven.

Deze week:
Maandag
23-09 Muziekavontuur
groep 1 en 2
Maandag
23-09 Expeditie door de wijk
groep 5 t/m 8
Dinsdag
24-09 Schaken
groep 3 t/m 5
Dinsdag
24-09 Oud Hollandse spellen
groep 1 t/m 3, nog plaatsen vrij
Donderdag
26-09 Judo
groep 3 t/m 5
Vrijdag
27-09 Spelen op het schoolplein
groep 3 en 4, nog plaatsen vrij
Vrijdag
27-09 Circus
groep 1 en 2, nog plaatsen vrij
Wilt u meer informatie of heeft u vragen, dan kunt u
mailenluchiena.rijken@agora.nu
of op maandag of donderdag even langs lopen.

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

