
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

     Belangrijke data 

     Woensdag   02-11 Start Kikkerklas en 

                                    Passend werk 

     Maandag     07-11 Afname NSCCT 

     Donderdag  10-11 Examen en  

                                    diplomauitreiking   

                                    mediatoren 

    

             

         

   

 

 

 

 

    

 

     Jarig in de komende week: 

     Zaterdag 29-10 Nea groep 3/4 B 

        Oliver groep 3/4 B 

     Zondag 30-10 Jesse groep 3/4 B 

     Maandag 31-10 Noëlla groep 3 A 

   Jinte groep 1/2 A 

     Donderdag 03-11 Jack groep 3 A 

     Vrijdag 04-11 Tugra groep 7 

      

     Van harte gefeliciteerd en een fijne dag ! 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

Mediatoren deze week: 
                                Niki en Jorden 
                                
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Save the date 
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Nieuws uit de kleuterbouw 
De dagen worden korter 
en de feestdagen komen 
er weer aan. Een 
gezellige tijd. In de 
kleuterbouw zijn de 
lichtjes alweer 
opgehangen en gaan we 
ervoor! 
Het eerste feest waar we met elkaar over gaan 
praten, spelen en  werken is Sint Maarten. 
                                                                 
Er wordt al druk geknutseld aan de lampionnen. We 
gaan de Sint Maartenliedjes zingen en luisteren 
naar het verhaal van Sint Maarten. Ook leren we 
nieuwe woorden en maken we een denkwolk, 
waarbij we bedenken wat allemaal met Sint Maarten 
te maken heeft. 
Als afsluiting gaan we op vrijdag 11 november 
onder schooltijd een rondje in de wijk lopen. Met 
regelmaat staan we stil bij een huis en zingen we op 
ons allermooist. 
 
Na deze Sint komt Sinterklaas met zijn Pieten weer 
in het land. 
                                      
Wij gaan met de kinderen 
een pakhuis van de Sint en 
zijn Pieten maken. De 
thematische 
spelhoek  wordt  hiermee 
verbonden. Op deze 
manier krijgen de kinderen ongemerkt met heel veel 
reken -en taaldoelen te maken, zoals 
gespreksvaardigheid, letterkennis, schrijfplezier, 
werken met telbare hoeveelheden en getal 
symbolen, vergelijken en ordenen en nog veel 
meer.  
Natuurlijk gaat er ook echt gebakken worden. 
Heerlijke kruidnoten.  
Op vrijdag 2 december komen Sint en zijn Pieten 
Het Baken bezoeken. Een feestelijke afsluiting! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Het laatste feest wat in december 
centraal staat is het Kerstfeest. 
 
De groepen worden in kerstsfeer 
gebracht door o.a. lichtjes en een versierde boom.     
Er zijn allerlei waardevolle spelactiviteiten bedacht, 
zodat de kleuters weer lerend kunnen spelen.   
Zo zal er een kerstwinkel zijn en een 
kerstkaartenfabriek. Hierbij leren de kinderen om de 
juiste taal te gebruiken, rekenen en schrijven.   
 
In de bouwplaats worden er van allerlei 
bouwmaterialen kerstbomen gebouwd die daarna 
met echte kerstspullen versierd mogen worden.   
In het atelier worden er verschillende technieken 
gebruikt bij het maken van producten in kerststijl.  
Ook leren we allerlei kerstliedjes en 
luisteren we naar de kerstverhalen uit de Bijbel.  
Met elkaar maken wij er weer een leerzame en fijne 
kersttijd van.  
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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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PERSBERICHT:  
Kom visjes vlechten 

Je kunt ontzettend veel maken van 

natuurlijke producten. Van hennep 

bouw je tegenwoordig een compleet huis en van 

wol worden al eeuwenlang lekkere warme truien 

gebreid. De takken van een wilgenboom worden 

sinds jaar en dag gebruikt 

om voorwerpen van te 

maken. Op onze 

natuurspeelplaats staan 

bijvoorbeeld sfeervolle 

speelhutjes die van 

wilgenteen zijn gemaakt. 

Omdat wilgentenen buigzaam zijn kun je er heel 

makkelijk allerhande gebruiksvoorwerpen mee 

vlechten. Zoals deurmatten, manden, palingfuiken 

of eendenkorven.  

Aanstaande zondag laten wij nog 

meer voorbeelden zien in het 

Natuurmuseum en is er een echte 

mandenvlechter aanwezig die 

demonstreert hoe je kunt werken 

met wilgentenen. Kinderen mogen 

tegen een kleine vergoeding een 

visje invlechten en mee naar huis nemen. Leuk als 

onderzettertje of gewoon als versiering in je kamer. 

Grijp deze unieke kans en kom ook visjes – of een 

ander dier - vlechten! 

De kosten 

Kinderen vanaf 3 jaar betalen 4 euro toegang tot het 

museum, de eerste twee volwassen begeleiders zijn 

gratis (net als Vrienden van het ZNMC). Voor de 

wilgentenen wordt een kleine vergoeding gevraagd.  

Wanneer: Zondag 30 oktober 2022, vanaf 13.00 

uur 

Waar: Natuurmuseum E. Heimans, Thijssestraat 1 

Zaandam  

Voor meer informatie: 

info@zaansnatuurmilieucentrum.nl 

Tel. 075 631 2020 
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