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Belangrijke data
Woensdag 28 augustus: Fruitdag

Jarig de komende week zijn:
Zaterdag 31 augustus Akin
1/2 A
Woensdag 4 september Isabelle 1/2 B
Donderdag 5 september Joa
3A

Van harte gefeliciteerd en een fijne dag!

Personeelszaken
Vanmorgen mochten we het bruidspaar juf Inge en
haar man Sergio feestelijk welkom heten en
feliciteren met hun huwelijk. Een feestelijke dag !

Nog een nieuwtje. De kinderen en ouders van groep
5 weten het al; juf Marianne is zwanger. Het zal de
oplettende ouder niet zijn ontgaan. Van harte
gefeliciteerd!
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Stagiaires
Ook de stagiaires gaan langzamerhand weer van
start. Danique is op maandag en dinsdag in groep
7 te vinden, zij is 3e jaars Ipabo. Noah is begonnen
als onderwijsassistent 2e jaars. Op woensdag is hij I
groep 6 en op donderdag en vrijdag in groep 3.
Veronique komt op donderdag en vrijdag in 1/2a en
Georgina in 1/2c. Mooi dat er op zoveel plekken
weer extra handen in de klas zijn. Fijn voor de
leerkrachten en goed voor de kinderen.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Luizencontrole
De controle is afgelopen maandag door een aantal
ouders verzorgd. Er is geen hoofdluis gesignaleerd.
Fijn! Ouders hartelijk dank voor uw hulp!
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

.

Mediatoren
van deze week zijn:
Marisol en Megan

Startgesprekken
Vanaf 16 september worden er startgesprekken
gevoerd. Vanaf groep 3, maar zeker in de middenbovenbouw heeft het onze voorkeur dat kinderen
ook deelnemen aan het gesprek. U ontvangt van de
leerkracht de uitnodiging om in te schrijven.
Ouders van groep 8 worden in oktober uitgenodigd
i.v.m. de voorlopige adviezen.

Digiduif wordt Parro
In oktober zal ons bestuur me alle scholen
overstappen van Digiduif naar Parro.
U krijgt hierover binnenkort meer informatie, maar
het betekent in elk geval dat er dan nieuwe
accounts aangemaakt moeten worden.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Sportzaken:
De laatste paar jaar is er meegedaan aan
schoolhandbal met een beperkt groepje kinderen.
De vader van Toon uit groep 7 is hiervoor contact
persoon. Mochten er ouders zijn die een team willen
regelen, neemt u dan contact met hem op. De
tenues mogen uiteraard van school gebruikt
worden.
Wij zijn erg verheugd jullie weer uit te nodigen voor ons
tiende jaarlijkse schoolhandbaltoernooi voor de
basisscholen. Deze wordt gehouden van maandag 16
t/m donderdag 19 september 2019 op ons vertrouwde
sportpark Jagersveld in Zaandam.
We zijn trots om ons 2e lustrum te vieren van dit
toernooi. Elk jaar weer genieten wij van het speelplezier
en sportieve inzet van de kinderen op onze velden.
Dit jaar hebben we ook 2 minivelden tot onze
beschikking, waardoor het voor de jongere groepen ( 5 7 jarigen) nog leuker en makkelijker is om kennis te
maken met de fantastische handbalsport.
Het streven is om op de maandag groep 7 te laten
spelen, op dinsdag groep 8 meisjes , woensdag groepen
3 t/m 6 en op donderdag groep 8 jongens. Zoals altijd zijn
alle wedstrijden per leeftijdsgroep op 1 middag/avond
(17:00 – 20:00), zodat er direct na de laatste wedstrijden
een afsluiting voor de groep is inclusief de prijsuitreiking.
Elk jaar doen er wel een aantal teams van het baken
mee en zij vallen regelmatig in de prijzen !
Fijn zou ook zijn als een ouder(s) zich als coach van het
klassenteam(s) kan opwerpen.
Tot snel !
Heb je nog vragen , schroom niet om deze per e-mail
aan mij te stellen
Met sportieve groet,
Dennis Slemmer
Handbalvereniging Zaanstreek
Dennis.slemmer20@gmail.com

Gevraagd:
Hout voor de timmertafel. U kunt het afgeven bij
groep 1/2b

Naschoolse activiteiten
Ook dit jaar hebben we weer een gevarieerd, leuk
en leerzaam aanbod van naschoolse activiteiten.
De eerste activiteiten starten op vrijdag 6
september. 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.
Mocht u nog geen account hebben, als extra bijlage
van deze Brulboei ontvangt u de uitleg hiervoor.
De komende week:
Vrijdag
6 sept
Spelen op het schoolplein
Vrijdag
6 sept
Circus
Maandag
9 sept
Muziekavontuur
Donderdag 12 sept
Judo

groep 3 en 4
groep 1 en 2
groep 1 en 2
groep 3 t/m 5

Bij alle activiteiten is inschrijven nog mogelijk.
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.

