
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

     Belangrijke data 

     Maandag  28-11 Presentatie  

tekeningen groep 3 en 

4/ open les gitaar 

Dinsdag 29-11 Gym: voetbaltoernooi 

     Donderdag           01-12   Surprise  

                        tentoonstelling 

Vrijdag                  02-12   Sinterklaasfeest op  

            school 

Maandag              05-12   Gym groep 3 t/m 8  

Dinsdag               13-12   Sportjaar: schaatsen  

  

      

          

         

   

 

 

 

 

    

 

 
 

     Jarig in de komende week: 

     Zondag 27-11 Ginny groep 7 

     Woensdag 30-11 Ayush groep 5 

     Donderdag 01-12 Aydin groep 1/2 A 

 

     Van harte gefeliciteerd en een fijne dag ! 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Mediatoren deze week: 

                             Arjun en Fiene 
                                
 
 
 
 
 
 
 
 

Sinterklaasfeest 
 
Vrijdag 2 december zullen 
de Sint en zijn Pieten Het 
Baken bezoeken. De 
kinderen worden allemaal 
uiterlijk 8.30 uur in de 
eigen klas verwacht.  
Kinderen van de groepen 5,6,7 en 8 zullen naar de 
kleutergroepen gaan en worden aan een kleuter 
gekoppeld als maatje. Alle kinderen gaan buiten 
aan de kant van de hoofdingang op de stoep staan. 
Zowel bij het hek als aan de overkant van de straat. 
 
Ouders die het leuk vinden om de aankomst van 
Sint en zijn Pieten mee te maken worden verzocht 
om aangegeven plaatsen vrij te houden, ook van 
auto’s.  
 
Als de Sint en zijn Pieten zijn gearriveerd en 
verwelkomd, gaan de kinderen naar binnen waar 
het feestprogramma verder zal gaan. Bij heel slecht 
weer zal de aankomst in het speellokaal plaats 
vinden. Vanwege de ruimte kunnen daar helaas 
geen ouders bij zijn. 
 
Let op: drinken voor het 10-uurtje hoeft NIET te 
worden meegenomen. WEL fruit, ook eten en 
drinken voor de lunch. De groepen 5 tot en met 8 
maken surprises. Donderdag 1 december nemen 
de kinderen deze mee naar school in een dichte 
vuilniszak. Van 14.15 uur - 14.30 uur kunnen de 
kinderen van deze groepen de surprises 
bewonderen. U als ouders bent hiervoor ook van 
harte welkom.  
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

 

Sportjaar en WK voetbal 
 
Aanstaande dinsdag wordt tijdens gym een WK-
toernooi gehouden. Alle groepen 3 t/m 8 zullen per 
klas in allerlei teams tegen elkaar spelen. 
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Personeel 
 
Per 2 december neemt juf Ilse afscheid van Het 
Baken. Dat vinden wij natuurlijk heel jammer. 
 
Achter de schermen zijn wij actief bezig geweest 
met het zoeken naar een passende oplossing. Met 
het huidige lerarentekort is vervanging moeilijk te 
realiseren. We hebben met het team gekeken naar 
een grote groep 3 en een grote groep 4, maar dit 
had niet onze voorkeur. Gelukkig hebben we dat 
kunnen voorkomen.  
 
Juf Joyce, juf Susan en juf Janneke zullen het 
stokje van juf Ilse overnemen. Als school staan we 
voor kwaliteit van het onderwijs en het welzijn van 
onze kinderen. Met deze leerkrachten kunnen we 
de kwaliteit van ons onderwijs waarborgen. 
 
We hebben gekozen voor ervaren leerkrachten die 
de stof van groep 3 en 4 goed beheersen en die 
ervaring hebben met combinatiegroepen. De 
kinderen moeten zich goed kunnen ontwikkelen, 
zich veilig voelen, de aandacht en rust krijgen die ze 
nodig hebben en de ruimte krijgen om te leren. 
We zullen de komende periode de voorbereidingen 
en de overdracht zo goed mogelijk laten verlopen, 
zodat de overgang de kinderen geen extra belasting 
brengt. 
 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
, 

Sportjaar en schaatsen 
 
Op dinsdag 13 december zullen wij met de groepen 
3 t/m 8 gaan schaatsen op ijsbaan de Meent te 
Alkmaar. Alle kinderen krijgen 45 minuten les van 
de leraren van schaatsschool “In Balans” en zij 
mogen daarna vrij schaatsen op de 400m baan. Wij 
zullen met de bus naar de schaatsbaan gaan en 
voor schaatsen kan worden gezorgd.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Toch willen wij u vragen om goed aan de volgende 
punten te denken: 
 
1. Neem handschoenen mee, zonder  
handschoenen mogen de kinderen de ijsbaan NIET  
op. 
2. Zorg voor warme kleding waarin goed  
bewogen kan worden. 
3. Het is fijn om een muts op te hebben tijdens het 
schaatsen, dit zorgt niet alleen voor extra warmte,  
maar is tevens valbescherming. 
4. Wanneer u zelf in het bezit bent van schaatsen, 
wil ik u vragen om deze mee te geven aan uw kind.  
Wij betalen extra voor het huren van de schaatsen. 
Wanneer wij hier geld op besparen, kunnen wij  
dit besteden aan andere activiteiten dit sportjaar. 
 
Uiteraard hebben wij deze dag ook hulp van u 
nodig, hiervoor zullen de groepsleerkrachten u een 
uitnodiging sturen. 
 
Met vriendelijke groet, 
Bas Zwolsman 
 
 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

 

Gitaar en tekenlessen 

 
Het eerste blok van de gitaar- en de tekenlessen 
worden afgerond met een presentatie voor de 
ouders/ verzorgers.  
Graag nodigen wij u op 28 november uit om de 
presentaties van de groepen 3 en 4 en de open 
gitaarlessen van de groepen 7 en 8 bij te wonen. 
 
Rooster: 
08.30 uur: groep 3 
08.40 uur: groep 4 
09.00 uur: groep 3-4 
 
Voor de open gitaarlessen krijgen de 
ouders/verzorgers van de kinderen uit de groepen 7 
en 8 een Parro-bericht wanneer ze de open lessen 
mogen bijwonen. 
 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

 

 

 

 

 

 



 

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 
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