
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
          

Belangrijke data: 

      Maandag 13 september: 

         Fruit- / groentedag  

 Dinsdag 14 september: 

  Biebbus 

 Woensdag 15 september: 

  Fruit- / groentedag 

  Vergadering MR 

 Donderdag  16 september: 

  Mediatorentraining 

 Vrijdag  17 september:   

  Fruit- / groentedag 

   

       

     

  

 

  

 

  

         

 Jarig deze week zijn 

 Woensdag  15-09 Milan groep 6 

    Cody groep 3 

  

 

 Van harte gefeliciteerd en een fijne dag   
 gewenst!     
                        

                     
                                   
 
 
   
 
 
 
            
 
    Mediatoren deze week 
                       Demi en Cindy 
                     
 
 

 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
Nationaal Programma Onderwijs 
 
In deze Brulboei wat informatie over het Nationaal 
Programma Onderwijs (NPO). 
Na de tweede Corona crisis, de lockdowns en 
quarantaines werd al snel bekend gemaakt dat de 
overheid extra geld beschikbaar stelt voor scholen. 
Het budget kan op veel manieren worden ingezet, 
maar moet een relatie hebben met het werken aan 
onderwijsontwikkeling en het werken aan mogelijke 
achterstanden die zijn ontstaan als gevolg van de 
Coronacrisis. 
Voor de zomervakantie zijn er plannen besproken 
met personeel en MR en nu worden de eerste 
stappen in de uitvoering gezet. Met de extra 
budgetten is er ruimte voor zowel personele als 
materiele uitgaven. Het lerarentekort is nog steeds 
groot, dit maakt het niet makkelijk dus we moeten 
flexibel en creatief zijn. 
 
De komende maanden hebben we voor een aantal 
uur vakdocenten van FluXus ingehuurd. 
Juf Titia gaat op maandag muziekles geven aan de 
groepen 3 t/m 5, meester Ayke theaterlessen aan 
de groepen 6 t/m 8 en juf Carmen gaat dansen voor 
kleuters verzorgen. 
Het idee is dat in de groepen 4 t/m 8 tijdens zo’n les 
de groepen worden gehalveerd. De halve klas gaat 
naar de vakdocent en de andere helft van de groep 
krijgt van de eigen leerkracht in een kleine groep 
intensieve instructie en begeleiding. Dit is meestal  
op het gebied van rekenen en begrijpend lezen.      
Na 45 minuten wisselen de groepen. Zo krijgt 
iedereen op maandag een les van de vakdocent en 
een les in de kleine groep. Een mooie combinatie 
van brede vorming en extra aandacht. 
 
Onze kleutergroepen krijgen de komende weken 
elke dinsdag een les dansen/muziek van juf 
Carmen in het speellokaal. De leerkracht is daar in 
het begin steeds bij.  
 
Super fijn dat we op deze manier budget hebben 
om vakspecialisten te kunnen inzetten. 
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Extra ondersteuning 
Het is altijd al gebruikelijk dat een aantal kinderen, 
als dat nodig is, ook buiten de klas extra 
ondersteuning krijgt. Dit is soms nodig omdat er bijv. 
ernstige lees- of rekenproblemen zijn. Met een deel 
van het NPO geld hebben we nog een paar uur 
extern personeel kunnen inhuren voor reken-en 
leesbegeleiding onder schooltijd. Dit is naast de 
ondersteuning (remedial teaching) die door ons 
eigen personeel wordt ingezet.  
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Sport en spel 

Met BroeksEvent zijn de kinderen deze week lekker 
actief geweest. Activiteiten die het plezier met 
elkaar en het groepsproces bevorderen. Het was 
mooi weer en zeker een succes. Omdat groep 3A 
woensdag in quarantaine was zullen we later nog 
een keer een moment prikken.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Update Corona 

 

Het is nog niet voorbij, maar gelukkig konden 
vandaag de meeste kinderen weer naar school.         
De huidige quarantaines (gr.3A en 6) voor kinderen 
die niet getest zijn duurt t/m maandag 13 
september. We hopen dat dinsdag iedereen weer 
op school is. 
Tip: het aanvragen van een DigiD voor uw kind 
helpt om snel de uitslag van een test binnen te 
hebben. 
 

Voor alle duidelijkheid; testen is natuurlijk niet 
verplicht. Het betekent op dit moment echter nog 
wel dat kinderen dan 10 dagen niet naar school 
kunnen komen. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Ouderbijdrage 

Een aantal ouders heeft al al geinformeerd naar het 
betalen van de ouderbijdrage. U hoeft nog niets te 
doen. De automatische incasso ( als u een 
machtiging hebt afgegeven) of het betalingsverzoek 
wordt begin oktober door de afdeling financien van 
Agora verzorgd. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Vreedzame School 
Volgende week start er weer een 
mediatorentraining. Een aantal kinderen kan voor 
het eerst meedoen en voor een aantal kinderen uit 
groep 8 is het herhalen en opfrissen. Dat is ook wel 
nodig na een Coronajaar waar we in cohorten 
moesten werken en er weinig praktijkervaring is 
geweest. 
Tijdens de mediatorentraining leren kinderen uit 
groep 7 en 8 hoe zij op een deskundige manier 
kunnen helpen bij het oplossen van conflicten. 

 
Het oplossen van conflicten is ook het thema van 
BLOK 2. Dit blok wordt de komende weken in alle 
groepen behandeld. De titel van dit blok is: 
“Wij lossen conflicten zelf op”. Over de inhoud van 

de lessen uit blok 2 volgende week meer. 

 

 

 

 



 

Van de Medezeggenschapsraad van Het Baken. 
 
"Beste ouders, 
 
Ik ben Wouter de Boer, pappa van Jason, Glenn en 
Logan (groep 6, 4 en 1-B) en ben nu sinds 2019 lid  
 
Professioneel houd ik mij bezig met de inzet van 
medewerkers binnen een organisatie. Daar heb ik 
ontzettend mijn passie in gevonden en ik kan dit 
mooi koppelen aan mijn persoonlijk perspectief op 
de besluitvorming en strategie van Het Baken. Mijn 
vrije tijd besteed ik graag aan alles wat met muziek 
te maken heeft, zowel het luisteren naar als zelf 
meezingen in de Zaandamse operette vereniging 
Czaar Peter. Ook sport ik graag en hoop ik ooit een 
marathon te kunnen voltooien! 
 
Naast de kerntaken van de MR, het meedenken, 
adviseren en stemmen over de onderwijskundige 
doelstellingen en het beleid van school, zet ik mij in 
voor digitalisering en innovaties voor transparante 
en moderne communicatie met de ouders van Het 
Baken, met als doel goed op de hoogte te zijn van 
wat er speelt, en te begrijpen wat het resultaat is 
van de gekozen richtingen. 
 
Een voorbeeld hiervan is de manier waarop we als 
MR vorig jaar het Gezonde School beleid 
bespreekbaar hebben gemaakt met de ouders door 
middel van een digitale enquête, en dat hier ook 
verbeteringen uit naar voren zijn gekomen in lijn 
met de mening van jullie. 
 
De MR zelf vergadert dit lopend schooljaar nog 6 
keer, waarvan de eerste gepland staat voor 
woensdag 15 september. 
 
Bedankt voor jullie vertrouwen in ons, en mocht u 
vragen of suggesties hebben laat dit dan vooral aan 
ons weten. U kunt ook een email sturen 
naar mr@hetbaken.nl" 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  
14, 21, 28 september, 5 en 12 oktober 
 
Djembé groep 6,7,8 dinsdag, nog plaats  
14, 21, 28 september, 5 en 12 oktober 
 
Urban Sport groep 6,7,8 donderdag, vol  
16, 23, 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, vol  
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: 
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