
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
          

Belangrijke data: 

      Maandag 20 september: 

         Fruit- / groentedag  

 Dinsdag 21 september: 

  Prinsjesdag 

Woensdag 22 september: 

  STUDIEDAG – kinderen vrij 

 Donderdag  23 september: 

  Gastlessen leescoach de BIEB 

 Vrijdag  24 september:   

  Fruit- / groentedag 

  Mediatorentraining 

 

   

       

     

  

 

  

 

  

         

 Jarig deze week zijn 

 Donderdag 23-09 Dean groep 6 

    Noël groep 5 

  

 

 Van harte gefeliciteerd en een fijne dag   
 gewenst!     
                        

                     
                                   
 
 
   
 
 
 
            
 
    Mediatoren deze week 
                    Dave en Eden 
 

 
 
 
     
 
 
 
 
 
 

Versoepeling quarantaine regel  
Met ingang van 20 september is de quarantaine 
regel voor schoolklassen versoepeld. Bij een 
besmetting hoeft niet altijd automatisch de hele klas 
in quarantaine. Hoe het protocol er precies uit gaat 
zien is nog niet gepubliceerd. De GGD zal nog wel 
de vinger aan de pols houden en bron en 
contactonderzoek blijven uitvoeren. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

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 
in de Parro-app van hun eigen groep.  
Er bestaat in Parro de mogelijkheid om uw voorkeur 
aan te geven voor het gebruik van foto’s en video’s 
voor diverse doeleinden. Wij vragen u om in Parro 
aan te vinken waar u uw goedkeuring aan geeft 
zodat hierover geen misverstanden ontstaan. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Studiedag 22 september 

Op woensdag 22 september is het een studiedag. 
Let op: alle kinderen zijn dan vrij!  
 
Op de studiedagen werken we aan 
schoolontwikkeling en de professionalisering van 
het team. Komende woensdag zullen we ons vooral 
bezig houden met het vakgebied rekenen.  
Een van de zaken die steeds wordt benoemd is het 
belang van het automatiseren van de tafels.  
Het kennen van de tafels is cruciaal en voorwaarde 
voor het goed kunnen rekenen. We werken er op 
school hard aan, maar het zou echt fijn zijn als dit 
thuis ook geoefend wordt. Helpt u mee? 
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Schoolkalender 
De schoolkalender is vandaag aan het jongste 
schoolgaande kind van het gezin meegegeven.       
Per gezin een exemplaar. De kalender is weer mooi 
geworden, we zijn er trots op. Met dank aan de 
vormgeefster  www.ellesofniets.nl 
Uiteraard kan de kalender nooit volledig zijn. In de  
wekelijks Brulboei of via de groepsparro worden er 
aanvullingen of wijzigingen meegedeeld.  
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Bedankt! 
Van de vader van Gabriel en Davey kregen we een 
groot aantal monitoren. We zijn er heel blij! Een 
donatie van Wieden+Kennedy Amsterdam. Super 
bedankt! 

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

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

 

 

 

 

 

 

Van de Medezeggenschapsraad….. 

Uit de vergadering: 
 
Afgelopen woensdag vond het eerste MR-overleg 
van dit jaar plaats. Een bijzonder overleg, want na 
ruim een jaar van online overleggen zaten we 
weer eens ouderwets met elkaar in één ruimte!   
We spraken deze avond o.a. over de voortgang 
van de besteding van de NPO-gelden die de 
school toegekend heeft gekregen. Het geld moet 
besteed worden om eventueel achterstanden die 
zijn ontstaan in de coronatijd in te halen. En dan 
gaat het niet alleen om de resultaten en cijfers 
van alle leerlingen, maar ook sociaal-emotionele 
aspecten. We hebben veel waardering voor het 
plan én de eerste resultaten die we nu al zien in 
de uitvoering. Zo hebben (bijna) alle kinderen 
van de groepen 3 t/m 8 vorige week sport- en 
spelactiviteiten bijgewoond van Brooks Events en 
zijn deze week de dans- muziek en theaterlessen 
gestart, waarbij vanaf groep 4 de klassen steeds 
gesplitst worden, zodat er in kleine groepjes met 
een FluXus docent gewerkt kan worden én de 
leerkracht met de helft van de groep aan de slag 
kan met rekenen en taal. Het komende jaar staat 
de besteding van de NPO-gelden als vast 
onderdeel op onze agenda. 
 
We hebben deze avond ook gesproken over een 
vervolg op het thema verkeersveiligheid en de 
huisvesting van de scholen in Westerwatering. De 
nieuwbouw van de Rietvink laat nog steeds op 
zich wachten en dat is een knelpunt, omdat alle 
drie de scholen groeien. Er vindt overleg op 
bestuurlijk niveau plaats in samenwerking met 
de gemeente. Wanneer er nieuws te melden is 
horen jullie dit uiteraard via Nel in de Brulboei.  
Het onderzoek verkeersveiligheid dat we 
afgelopen voorjaar op het Baken hebben 
uitgevoerd heeft waardevolle inzichten gegeven. 
Als volgende stap willen we vanuit het Baken de 
samenwerking zoeken met de Rietvink, het 
Eiland én de verkeerskundige van de gemeente 
Zaanstad om samen de verkeersveiligheid 
rondom onze scholen nog verder te verbeteren. 
We vinden het in ieder geval ontzettend fijn om 
te zien dat veel kinderen met de fiets of lopend 
naar school komen en dat bij het brengen en 
ophalen de auto’s in de parkeervakken worden 
geplaatst.  
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Even voorstellen: 

 
Een nieuw schooljaar, betekent ook weer veel 
nieuwe kinderen en ouders op het Baken. 
Welkom! Ik hoop dat jullie net als ons zullen 
ervaren dat het Baken een ontzettende fijne 
school is en dat jullie een goede keuze hebben 
gemaakt voor je zoon of dochter. Mijn naam is 
Anke Laffort en samen met mijn man Willem 
hebben wij twee kinderen op het Baken, Elin in 
groep 7 en Silvijn in groep 6. In het dagelijks 
leven ben ik werkzaam aan de Hogeschool van 
Amsterdam als afdelingshoofd Communicatie bij 
de faculteit Onderwijs en Opvoeding en probeer 
ik met mijn team zoveel mogelijk scholieren te 
interesseren voor het prachtige beroep van leraar 
en pedagoog. Vanuit mijn functie ben ik ook nauw 
betrokken bij de aanpak van het lerarentekort in 
de Gemeente Amsterdam. Naast mijn deelname 
aan de MR, ben ik ook lid van de GMR. De GMR is 
de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad 
van alle scholen van Agora. De GMR adviseert het 
College van Bestuur over het overkoepelende 
beleid van alle scholen en heeft op een aantal 
punten instemmingsrecht. 
 
Heb je een vraag of suggestie over het beleid van 
de school of Agora? Laat het de MR weten via 
mr@het-baken.nl. Samen werken we aan de 
toekomst van onze fijne school. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vacature Ondersteuningsplanraad 
Als laatste brengen we graag nog een vacature 
onder de aandacht. Het Samenwerkingsverband 
Primair Onderwijs Zaanstreek zoekt een ouder die 
zich namens Agora in wil zetten voor de 
Ondersteuningsplanraad, kortweg OPR.    
De OPR bestaat  uit acht personen; vier ouders en 
vier personeelsleden uit verschillende besturen. 
Een belangrijke taak van de OPR is om eenmaal in 
de vier jaar instemming te verlenen aan het 
ondersteuningsplan; een document waarin het 
beleid voor de komende vier jaar staat beschreven. 
Op dit moment werken we met het 
ondersteuningsplan 2018-2022. De OPR gaat na hoe 
het samenwerkingsverband in de loop van die vier 
jaar uitvoering geeft aan de doelen die hierin staan 
beschreven. Daarnaast adviseert het OPR over 
allerlei onderwerpen. Voor meer informatie over 
het samenwerkingsverband zie  de 
website: www.swvpozaanstreek.nl. Interesse in 
deze vacature? Laat het ons weten via mr@het-
baken.nl. 

Nieuws van buiten: 

 
Van de gemeente Zaanstad 
 
Belangrijk voor ouders met een minimum 
inkomen. 
 
Meedoen Zaanstad 
Meedoen Zaanstad maakt mogelijk dat kinderen uit 
gezinnen met lage inkomens kunnen sporten of 
deelnemen aan culturele activiteiten. Daarnaast 
ontvangt u een geldbedrag voor schoolkosten. 
Via de webshop Meedoen Zaanstad bestelt u een 
sport- of een cultuuractiviteit voor een jaar. De 
vergoedingen worden vanuit de webshop 
rechtstreeks overgemaakt naar de vereniging of 
instelling. Meedoen Zaanstad is een samenwerking 
van de gemeente Zaanstad, Jeugdfonds Sport & 
Cultuur Zaanstreek en de Zaanse sport- en 
cultuurorganisaties. 
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Wat is Meedoen Zaanstad (MZ)? 
Meedoen Zaanstad is een onderdeel van het 
minimabeleid van Zaanstad. Deze regeling is 
bestemd voor schoolgaande kinderen tot 18 jaar, 
die basisonderwijs of voorgezet onderwijs volgen.  
 
Meedoen Zaanstad heeft twee onderdelen: 
1. Een tegemoetkoming voor allerlei kosten: die 
samenhangen met het hebben van een 
schoolgaand kind. Bijvoorbeeld de kosten van het 
schoolfonds, een abonnement, zakgeld voor 
schoolreisje enzovoort. U ontvangt een geldbedrag. 
2. Meedoen Zaanstad. Uw kinderen kunnen een 
jaar lang gratis sporten of deelnemen aan culturele 
activiteiten. 
 
Voor informatie en aanvragen kijk op: 
 
www.meedoenzaanstad.nl 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     
   

PERSBERICHT:  

Roodkapje in het Natuurmuseum 
 

We hebben de komende maanden een bekend 
meisje op bezoek in ons museum. En het is niet 
zomaar Roodkapje, het is de moderne Roodkapje. 
Ze zorgt niet alleen heel erg goed voor oma, maar 
ook voor ons binnenbos. Ze merkt dat er ontzettend 
veel te ontdekken is in de natuur en dat het 
belangrijk is daar op een verantwoorde manier mee 
om te gaan.  
Vanaf half september komen leerlingen uit de hele 
Zaanstreek naar ons museum. Het gaat om de 
groepen 1 t/m 4. Ze reizen mee met Roodkapje en 
ervaren dat het leuk en nuttig is om afval uit de 
natuur op te ruimen. 
Vanaf aanstaande zondag is de expositie al te 
bezichtigen door het overige publiek. Bij mooi weer 
kunt u meteen ook een kijkje nemen op onze 
nieuwe natuurspeelplaats en op de stadsboerderij. 
Wij houden ons aan de coronamaatregelen (wat 
betreft afstand en aantal bezoekers), maar u hoeft 
niet te reserveren. 
 
WANNEER: Vanaf 12 september elke 
zondagmiddag tot half december, vanaf 13.00 
uur 
WAAR: Natuurmuseum, Thijssestraat 1, 
Zaandam 
ENTREE: € 4,00 voor kinderen vanaf 3 jaar 
(volwassenen gratis) 
VRIENDEN VAN HET ZNMC MOGEN GRATIS 
NAAR BINNEN 
======================================= 
Voor meer informatie: 075 631 2020/06 25 323 927, 
of mail: p.laport@zaansnatuurmilieucentrum.nl  
Bezoek ook onze website: 
www.zaansnatuurmilieucentrum.nl 
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Burendag  
De Veldmuis 
Op zaterdag 25 september tussen 13:00 en 17:00 
uur vieren we burendag bij De Veldmuis gevestigd 
aan de Ilpendamstraat 38 in Zaandam. Tijdens deze 
dag komen vrijwilligers en buurbewoners samen om 
lekker te kletsen en koffie/ thee te drinken maar ook 
om de handen uit de mouwen te steken en De 
Veldmuis weer een stukje mooier te maken. Onder 
andere zal er een nieuw konijnenveld aangelegd 
worden. Aanmelden is niet nodig je kunt gewoon 
langs komen en vergeef je werkhandschoenen niet 
mee te nemen! 
 
Burendag 2021- zaterdag 25 september 
In 2019 werd de eerste editie in de Zaandamse wijk 
georganiseerd op het pleintje aan de J.A. 
Zandlevenstraat tussen de J. Kruijverstraat en 
Breebaardstraat in. De tweede editie kon niet 
doorgaan vanwege corona maar nu staat er een 
barbecue gepland en activiteiten als springkussen, 
schminken, muziek en vooral veel gezelligheid 
tussen de buurtbewoners. Deze Burendagactiviteit 
duurt van 16.00 tot 23.00 uur. Wel even 
aanmelden bij organisator Richard Snelder 
via burendagwesterwatering@gmail.com. Of via 
Facebook: burendagwesterwatering.  
Deelname aan de barbecue kost 10 euro per 
persoon. Voor kinderen van drie tot twaalf jaar vijf 
euro. 
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