
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

     Belangrijke data 

    Maandag  13 december 

  Fruit- / groentedag 

     Dinsdag   14 december 

  Biebbus 

     Woensdag  15 december 

  Fruit- / groentedag  

    Donderdag           16 december 

                      Kerstontbijt op school 

     Vrijdag   17 december 

  Fruit- / groentedag 

   

 

 

 

 

 

 

      

     Jarig de komende weken zijn: 

     Zondag 12-12 Yf groep 1/2 A 

     Maandag 13-12 Eva groep 1/2 A 

     Dinsdag 14-12 Nina groep 1/2 B 

    Anne groep 5 

     Donderdag 16-12 Victor groep 1/2 A 

   Maroua groep 1/2 C 

        

     Van harte gefeliciteerd en een fijne dag ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Welkom 
Deze maand zijn er weer kleuters 4 jaar geworden 
en zijn er ook weer nieuwe kinderen aan het 
wennen. Hartelijk welkom Aydin, Eva, Odette en 
Mila. We hopen dat de kinderen snel gewend zijn 
en een fijne tijd op het Baken gaan krijgen. Dat 
geldt natuurlijk ook voor u als ouders. 
Mochten er dingen niet duidelijk zijn, stelt u uw 
vragen vooral. In Coronatijd lopen de contacten 
vooral via Parro of op het schoolplein, mailen mag 
natuurlijk ook. 
  
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Update Corona 
Gelukkig is er weinig te melden, dat betekent dat 
het best goed gaat. Er zijn geen hele groepen in 
quarantaine, er zaten nog wel enkele kinderen thuis 
i.v.m. een besmetting in het gezin. Ook juf Karin is 
helaas nog niet aan het werk. 
We hopen dat de situatie verder zo gunstig blijft en 
we met zoveel mogelijk kinderen en leerkrachten de 
kerstvakantie halen!  
 
Zelftesten 
De kinderen van de groepen 6,7 en 8 hebben 
donderdag vier zelftesten mee naar huis gekregen. 
Het dringende advies is twee keer per week 
preventief te testen. De ouders zijn hierover 
geïnformeerd. Zelftesten is een zaak van thuis, op 
school testen wij geen kinderen. 
 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Kerstzaken 
De school is maandag meteen in kerstsfeer 
gebracht. De bomen, de lichtjes in de klas en in de 
hal, alles ziet er sfeervol uit. Wat een gezellige tijd 
op school. 
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Mediatoren deze week: 

Tiana en Jorden 

 

 

 



 

Kerstontbijtbuffet 
Woensdag hebben we de knoop doorgehakt, het 
kerstdiner wordt kerstontbijtbuffet. Alle drie de 
scholen hebben besloten om dit jaar geen 
avondactiviteiten te organiseren. 
 
Wij hebben er voor gekozen om het kerstontbijt op 
donderdag 16 september te doen, een week 
eerder dan gepland. Zo weten we zeker dat het 
sowieso rustig en sfeervol door kan gaan. We 
hebben er zin in!  Alle kinderen hebben een ontbijt 
brief meegekregen, we zijn benieuwd wat er 
allemaal voor lekkers op het buffet komt te staan. 
Traditiegetrouw mogen de kinderen die ochtend op 
sjiek naar school komen, maar dat hoeft natuurlijk 
niet.  
 
De kerstviering in de klassen staat gepland op 
donderdagochtend 23 december.  
 

 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Derde Advent 
Maandag steken we in de klas de derde kaars aan.    
We zingen met de kinderen nu al bijna het complete 
adventslied. Klinkt mooi als je ‘s ochtends door de  
de school loopt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eerste kaars, geef je licht als een ster die helder 
straalt .Jij bent licht voor de wereld. Licht 
 
Tweede kaars, geef je licht aan wie in het donker 
dwaalt. Jij  bent licht voor de wereld. Licht Licht. 
 
Derde kaars, geef je licht aan wie niemand anders 
ziet. Jij  bent licht voor de wereld. Licht Licht Licht. 
 
 
 

Leerlingenraad 
Het heeft door omstandigheden even geduurd, 
maar vandaag heeft de verkiezing voor de 
leerlingenraad ook in groep 8 plaatsgevonden.        
De leerlingenraad is nu compleet en bestaat uit: 
 
Groep 5:  Noel en Mihaila 
Groep 6: Jomy en Milan 
Groep 7: Jorden en Zarah 
Groep 8:  Daphne en Cas 
 
Nu nog kijken of we voor de kerstvakantie een 
eerste momentje kunnen prikken. 
 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
 
Aanvraag bijzonder verlof 
Er is een nieuw formulier voor het aanvragen van 
bijzonder verlof. Dit formulier is samengesteld door 
de afdeling Leerplicht en via onderstaande link te 
vinden op de website van Het Baken. 
https://www.het-baken.nl/ouders/verlof/  
Een papieren versie is ook op school te verkrijgen, 
deze geven we op verzoek mee aan uw kind. Op 
het formulier staat duidelijk beschreven of en hoe 
lang u verlof kunt aanvragen voor verschillende 
situaties. De regels zijn niet gewijzigd.  
 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Actie voor de Voedselbank 
Veel kinderen hebben al producten meegenomen 
en in de krat gedaan. Fijn! 
De actie duurt tot 17 december dus het kan ook nog 
volgende week. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.het-baken.nl/ouders/verlof/


 

Uit de gymzaal van meester Bas 
 
Sinterklaas en zijn pieten waren weer in het land aangekomen. 
Alle kinderen hebben daar weer dagen over liggen dromen. 
 

De Sint had aan meester Bas nog een aantal vragen. 
Hij wilde namelijk erg graag weten of de kinderen op school wel 
pakjes over de daken kunnen dragen. 
 

Hiermee is het nog lang niet klaar, pieten moeten namelijk ook 
kunstjes kunnen en nog veel meer. 
Meester Bas had er een zware klus aan om de gymzaal vol te 
krijgen, zijn rug doet nog steeds zeer. 
 

Van groep 1 tot groep 8 is er deze week weer druk bewogen. 
De sinterklaasperiode is dit jaar weer voorbij gevlogen. 
 

De Sint had nog wel een boodschap voor de kinderen die er helaas 
niet bij konden zijn. 
Want je pietendiploma mislopen is natuurlijk nooit fijn. 
 

Sinterklaas heeft dit jaar iedereen extra goed in de speeltuin en op 
het plein in de gaten gehouden. 
Hij zal dus aan alle kinderen dit jaar een diploma toevertrouwen! 

 

 
 
 
Groeten uit de gymzaal. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Naschoolse activiteiten: 

Kinderatelier groep 1, 2, 3 dinsdag 
14 december laatste les 
 
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 
 
 
 
 
 

 
 

Woensdag 15 december en 30 december is er 
weer een Kidz Knutselmiddag in het teken 
van kerst. Gratis voor kinderen vanaf 5 jaar 
tot 12 jaar. Van 13 uur tot 15 uur. 
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