
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
          

Belangrijke data: 

      Maandag 27 september: 

         Fruit- / groentedag  

  Cultuurmenu gr.1/2a en 1/2b 

 Dinsdag 28 september: 

  Cultuurmenu gr. 1/2c en 1/2d 

Woensdag 29 september: 

  Fruit- / groentedag 
  Groep 8 om 12 uur uit i.v.m.   
  Kinderpostzegels  
 Donderdag  30 september: 

 Vrijdag  1 oktober:   

  Fruit- / groentedag 

  Mediatorentraining  

 

   

       

     

  

 

  

 

  

         

 Jarig deze week zijn 

 Zaterdag 25-09 Nisha groep 8 

 Zondag  26-09 Ayanna groep 6 

  

 

 Van harte gefeliciteerd en een fijne dag   
 gewenst!     
                        

                     
                                   
 
 
   
 
 
            
                  Mediatoren deze week 
                      Davey en Nisha 
                     
  

 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
Na Corona - een gastvrije school 

Het Baken wil graag een gastvrije school zijn. 
Dat is één van onze kernkwaliteiten. 
Goed contact met ouders, je welkom voelen, een 
leerkracht of directeur even kunnen aanspreken 
vinden we belangrijk. Tijdens de Coronacrisis was 
dit allemaal wat minder makkelijk, maar 
langzamerhand gaat de samenleving weer een 
beetje open en kunnen we voor een deel weer terug 
naar normaal. 
 

Graag brengen we deze week nog een keer de 

volgende verruimingen onder uw aandacht: 

• Ouders hoeven niet meer achter de hekken 

te blijven. U mag op het plein bij het brengen 

en halen van uw kind. 

• De activiteiten met ouderhulp worden weer 

opgestart. 

• U mag als u tussentijds uw kind komt halen 

en ook na schooltijd gewoon binnen komen. 

• We vinden het wel fijn om nog wat afstand te 

houden en iedereen de ruimte te geven. 

• Ouders van jarige kinderen en startende 

kinderen zijn natuurlijk welkom. 

 

Over het “ochtendritueel” zijn we in gesprek. 
Zoals al eerder aangegeven is het starten van de 
schooldag zonder alle ouders in de klas goed 
bevallen. Dat signaal kregen we ook van veel 
ouders. Het is enorm rustig voor de groep, de 
zelfstandigheid is toegenomen, de leerkracht kan 
aandacht geven aan de kinderen en de lessen 
kunnen goed op tijd starten. We zoeken nu naar 
een nieuwe vorm voor met name de jongere 
groepen. Hierover informeren wij u binnenkort.  
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Start Kinderboekenweek- Bakenviering 

Onze Bakenviering is gepland op woensdag 6 
oktober. Dit keer nog geen optredens met publiek in 
een overvolle zaal, maar wel de feestelijke opening 
van de Kinderboekenweek. Uiteraard met lied, 
dans, sketch enz. Traditiegetrouw doen we dit met 
alle kinderen op het schoolplein en mogen ouders 
meekijken. Aanvang 8:50 uur. Bij slecht weer 
moeten we uitwijken naar de zaal, dan is het helaas 
vanwege de ruimte niet haalbaar om ouders uit te 
nodigen. Meer over de Kinderboekenweek leest u in 
de volgende Brulboei. 

Jaargang 33  |  nummer 06 | 24 september 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Cultuurmenu kleuterbouw 

Deze week is er voor de kleuters  een les vanuit het 
cultuurmenu. Het gaat om een les beeldende 
vorming. De les heet “Kleur” en wordt verzorgd door 
Joanne Zegers van FluXus.  
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Week tegen Pesten 

Volgende week is het de week tegen pesten. 
Natuurlijk zijn we het hele jaar en elke dag tegen 
pesten, maar landelijk wordt er in de laatste week 
van september veel aandacht aan geschonken. 
Tijdens onze Vreedzame Schoollessen is dit 
onderwerp daarom de komende week extra onder 
de aandacht.  
Een goed moment om ook te laten weten dat juf 
Esther sinds dit schooljaar onze anti-pest 
coordinator is. Zij staat op maandag en dinsdag 
voor groep 8 en op vrijdag voor groep 6.          
Esther heeft deze taak van Jolanda overgenomen. 
Voor alle duidelijkheid, wanneer er in een klas 
sprake is van pesten, komt altijd eerst de eigen 
leerkracht in actie. Is er meer nodig en heeft een 
kind, een ouder of de leerkracht advies en hulp 
nodig kan dit met de anti-pest coordinator 
besproken worden.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schoolontwikkeling- Terugblik Studiedag 

Twee onderwerpen zijn afgelopen woensdag 
uitgebreid aan bod gekomen. Graag vertel ik u er 
wat meer over in deze Brulboei. 
Na de Coronacrisis is landelijk gebleken dat de 
rekenresultaten op veel scholen wat achteruit zijn 
gegaan. Dat is niet zo gek, rekenen vraagt heel veel 
instructie en begeleid oefenen. 
Op de studiedag hebben we als  team stilgestaan 
bij het  rekenonderwijs. Ook al hebben de meeste 
leraren veel ervaring, het blijft voor iedereen 
belangrijk om “bij te blijven”! Een leven lang leren 
zeggen we dan. Rekenen doen we in de groepen        
1 t/m 8 en elke groep heeft daarbij doelen die we 
proberen te bereiken. Een rekenles in de 
kleuterbouw is natuurlijk vooral handelend en 
spelend, maar er is ook instructie. In de groepen 3 
en 4 werken we in de werkboeken van de methode 
Pluspunt en vanaf groep 5 is het Pluspunt digitaal. 
Met name bij het vakgebied rekenen zijn er grote 
verschillen tussen kinderen te zien. Hier moet een 
leerkracht mee omgaan in de klas. Soms heeft een 
kind extra hulp nodig en soms juist  meer uitdaging. 
We zijn weer geinspireerd en toegerust op dit 
gebied en geven met plezier onze rekenlessen. 
Een paar rekenonderwerpen zijn bij uitstek geschikt 
om ook thuis te oefenen. Tafels automatiseren en 
leren klokkijken. Altijd fijn wanneer dit spelenderwijs 
ook thuis gebeurt. 
 
Een heel ander onderwerp was Bildung.                 
Want, er is meer dan lezen, taal en rekenen.                     
Brede vorming is ons uitgangspunt. Kennis van de 
wereld, muziek, theater en danslessen en natuurlijk 
de wekelijkse gymlessen en het buitenspelen. 
Allemaal belangrijk! 
 
Dit schooljaar is uitgeroepen tot Agora Eco jaar.  
Alle scholen worden opgeroepen om na te denken 
over zaken als het vergroenen van de 
schoolpleinen, afval scheiden, moestuinieren, 
duurzaamheid, gezonde voeding enz. 
Afval scheiden doen we al een aantal jaar op onze 
school en dat gaat heel goed. Met een paar andere 
thema’s willen we graag klein beginnen en waar 
mogelijk  ouders betrekken bij het maken van 
plannen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Oproep:  
Wie heeft er tijd en zin om met ons mee te denken 
over de inrichting van het schoolplein. We willen 
hier uiteraard ook een deskundige bij betrekken, 
maar wie weet zijn er ouders die hier affiniteit mee 
hebben. U kunt zich melden bij Nel van de Geer. 
Dit geldt ook voor het het onderwerp moestuinieren 
in de patio. We beginnen klein, maar wat zou het 
mooi zijn als een ouder ons daarmee kan helpen. 
 
 

 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Privacy voorkeuren 

Zoals u weet plaatsen we regelmatig foto’s van 
activiteiten in de Brulboei en in de schoolkalender. 
Ook sturen de leerkrachten soms een foto van een 
activiteit in de Parro-app van hun eigen groep.  
In Parro bestaat de mogelijkheid om uw 
voorkeur/toestemming aan te geven voor het 
gebruik van foto’s . Wij vragen u om aan te vinken 
waar u uw goedkeuring aan geeft 
zodat hierover geen misverstanden 
ontstaan. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kinderpostactie woensdag 29 september 
A.s. woensdag start de verkoop van de landelijke 
kinderpostzegels. De kinderen van groep 8 mogen die 
dag vanaf 12 uur op pad om zo veel mogelijk te 
verkopen.  

Thema van de actie: Geef meer kracht! 
De coronacrisis heeft ingrijpend effect gehad op de 
levens van alle 1,5 miljoen basisschoolkinderen in 
Nederland. De meldingen over huiselijk geweld namen 
toe, meer kinderen kregen te maken met armoede en 
thuisonderwijs was niet voor iedereen haalbaar. 
Hulpvragen gingen vaker dan ooit over mentale 
problemen zoals eenzaamheid, angst en depressie. De 
langetermijngevolgen door het abrupt wegvallen van 

school en sociale contacten worden steeds meer 
zichtbaar. Met het thema ‘Geef meer kracht’ wil 
Stichting Kinderpostzegels kinderen helpen om beter uit 
deze crisis te komen. Daarom wordt er dit jaar extra 
aandacht besteed aan projecten die kinderen helpen 
meer veerkracht te ontwikkelen. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    
 
 
 
 
 
 

https://www.kinderpostzegels.nl/geef-meer-kracht/


 

Een bericht van de Ouderraad (OR) 
Naast de Medezeggenschapsraad (MR), is er 
binnen de school ook een Ouderraad (OR) actief.  
De Ouderraad bestaat uit ouders, bij voorkeur met 
kinderen in diverse groepen zodat er een 
representatieve vertegenwoordiging is. Hoofdtaak 
van de Ouderraad is het ondersteunen van allerlei 
activiteiten die gedurende het schooljaar voor 
kinderen worden georganiseerd. Dit kan zijn in de 
voorbereiding, de organisatie en uitvoering. Lid zijn 
van de Ouderraad is vrijwillig, je geeft commitment 
voor minimaal een schooljaar, en deelname 
betekent dat we samen als Ouderraad 
verantwoordelijk zijn voor het eindresultaat van de 
activiteiten, wat het tevens zo leuk maakt!  
Activiteiten die jaarlijks terugkeren  
 
Dag van de Leraar 
Sint Maarten  
Sinterklaas 
Kerst 
Voorleesontbijt 
Pasen 
Schoolfotograaf 
Koningsspelen 
Luizenbrigade 
Eindejaarsfeest en musical groep 8 
Zomerfeest 
Ondersteuning op PR gebied 
Advies richting MR indien noodzakelijk 
Andere activiteiten, bijvoorbeeld afscheid leraren, 
open dag of een informatieavond, waarbij hulp 
wordt gevraagd. 
Klankbordgroepen 
 
Vergaderen en commissies 
De Ouderraad vergadert ongeveer 6 keer per jaar. 
Op deze vergaderingen komen allerlei praktische, 
organisatorische schoolzaken aan de orde en 
worden georganiseerde activiteiten geëvalueerd. 
Daarnaast kan de schoolleiding en/of de MR deze 
groep ouders als klankbord gebruiken t.a.v. 
beleidszaken of andere vraagstukken. Naast de 
reguliere vergaderingen wordt er vooral gewerkt 
met activiteitencommissies waarin ouders 
en teamleden van school samenwerken aan een 
bepaalde activiteit. 
 
Wij zijn weer gestart! 
Ook dit schooljaar zijn wij weer gestart en hebben 
wij de eerste vergadering gehad. Afgelopen jaar zijn 
veel activiteiten niet doorgegaan vanwege corona.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Fijn dat deze eerste vergadering weer voorzichtig 
fysiek kon plaatsvinden en alle leden weer in goede 
gezondheid mochten verwelkomen. Tijdens deze 
vergadering hebben wij de activiteiten verdeeld 
onder de leden en zijn wij alweer druk aan de slag 
voor de eerste activiteiten die op het programma 
staan. Wij doen ons best en doen het met liefde. Wij 
hebben er erg veel zin in!  
 
Samenstelling ouderraad 2021-2022 
Jiske Vis (Voorzitter)    - moeder van  
  Jorden (gr. 7), Wessel en Daan 
Sanne Schumacher (Secretaris)  - moeder van  
  Elin (gr. 4) en Sterre  
Sabine Metz             - moeder van  
  Tirza (gr. 8) en Zayn 
Anita Rep     - moeder van  
  Milan (gr. 8) en Riley (gr. 1/2A)  
Angelique Vermazen                        - moeder van  
  Julian (gr. 7) 
Tim Blankman                               - vader van  
  Gijs (gr. 3), Fenna en Stef 
Joyce Pels     - moeder van  
  Sofie (gr. 5) 
Jessica Houterman-Hartog  - moeder van  
  Luka (gr. 3A) en Matija (gr. 1/2A) 
Heb je een vraag voor de Ouderraad? Stel deze 
gerust aan een van de ouders zodat hij/zij deze 
vraag kan delen in de Ouderraad, of stel de vraag 
via school.  
 
Met vriendelijke groeten, 
Jiske Vis-Hoekstra 
jiskehoekstra@hotmail.com 
Voorzitter van de Ouderraad  
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Naschoolse activiteiten 
In het nieuwe schooljaar worden er zes naschoolse 
activiteiten ingehaald die vanwege de Corona 
omstandigheden in dit voorjaar niet door konden 
gaan. Het gaat om: 
 
Balsport groep 4,5,6 dinsdag, vol  
28 september, 5 en 12 oktober 
 
Djembé groep 6,7,8 dinsdag,   
28 september, 5 en 12 oktober 
 
Urban Sport groep 6,7,8 donderdag, vol  
30 september, 7 en 14 oktober 
 
Fotografie groep 4,5,6 dinsdag, vol  
26 oktober, 2, 9, 16, 23, 30 november 
 
Kinderatelier groep 1, 2, 3 dinsdag, nog 2  
    plaatsen vrij 
26 oktober, 2, 9, 16, 23, 30 november 
 
Creatief Progr. groep 3,4,5 donderdag, vol 
28 oktober, 4, 11, 18, 25 november, 2 december 
 
Voor vragen kunt u mij mailen: 
luchiena.rijken@agora.nu 

 

Nieuws van buiten: 

 

 

 
 
 

 

Kerkdienst 

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 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Doe mee aan Streetwise Cup voetbaltoernooi! 
Vind jij het leuk om te voetballen en bij jij tussen de 
10 en 12 jaar? Geef je dan op voor een te gek 
voetbaltoernooi! Geef je op met een team van 6 
personen via koogaandezaancruyff@outlook.com. 
Verder zijn er toffe activiteiten en leuke prijzen. 
Wanneer: 14 oktober van 15:00-18:00 uur 
Locatie: Veld molenwerf, Koog aan de Zaan 
Stappenplan meedoen voetbaltoernooi: 

1. Maak een team van 6 leden. Dit kan een 

team zijn van alleen jongens, alleen 

meiden of een gemixt team 

2. Bedenk een toffe naam voor je team 

3. Geef je op via 

koogaandezaancruyff@outlook.com 

 
Team Streetwise Cup Koog aan de Zaan 
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