
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

     Belangrijke data 

    Maandag   23 mei 

   Fruit-groentedag 

     Dinsdag   24 mei 

   Schoolreisje kleutergroepen 

     Woensdag  25 mei 

   Fruit-groente dag 

     Donderdag  19 mei 

   Hemelvaartsdag, geen school 

     Vrijdag   20 mei 

   Kinderen vrij 

       

      

    

   

 

 

 

 

 

     Jarig de komende weken 

     Zaterdag  21-05 Dante groep 1/2 A 

     Maandag  23-05 Simeon groep 1/2 D 

    Nev groep 1/2 C 

    Julia groep 7 

     Dinsdag  24-05 Nicky groep 1/2 B 

    Celeste groep 1/2 A 

     Van harte gefeliciteerd en een fijne dag ! 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Mediatoren deze week: 
Cas en Ferron 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Personeelszaken 
Deze week had juf Sarah haar werkplekassesment 
in groep 5. Dit WPA is belangrijk voor de afsluiting 
van de opleiding. De beoordeling is gedaan door 
een schoolopleider van Agora en een docent van de 
IPabo. Sarah kreeg een 9.6, een cijfer om trots op 
te zijn. Van harte gefeliciteerd! 

 
Op 20 juni wordt de groepsindeling en de 
personeelsbezetting met alle ouders gedeeld. 
Vooruitlopend op de volledige informatie kunnen we 
al wat mededelingen doen. Juf Inge gaat een hele 
nieuwe uitdaging is aan. Zij heeft een baan 
aangenomen als onderwijskundige bij de Marine in 
den Helder. Daarnaast zal juf Marianne i.v.m met  
verhuisplannen ook onze school gaan verlaten.  
Voor school natuurlijk een gemis, maar dit betekent 
dat er voor Sarah ruimte is om op Het Baken te  
blijven werken. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee 
want zo kunnen we ondanks het lerarentekort de 
bezetting rond krijgen. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Sportzaken 
In de maanden juni/juli staan er verschillende 
sportactiviteiten op de kalender. 
 
In de week van 13 juni word de avond 4-daagse 
gehouden. Dit is geen schoolactiviteit maar op 
initiatief van meester Jaap kunnen kinderen en 
ouders van de Rietvink en het Baken zich 
inschrijven zodat er als groep gewandeld kan 
worden. Hierover heeft Jaap een bericht gestuurd. 
 
Het schoolkorfbaltoernooi bij ZKC is op zaterdag 25 
juni. Altijd een hele leuke dag.  Jongens en meiden 
kunnen zich inschrijven en elk team heeft natuurlijk 
een ouder nodig als coach. Meester Bas heeft 
hierover een Parro gestuurd en er is eerder deze 
week een brief met aanmeldstrookje meegegeven. 
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Kleuters kunnen ook aangemeld worden voor het 
spelletjescircuit bij ZKC. 
 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
 
Moestuinieren 
Oma Erna, de oma van Thijs uit 
groep 5, heeft ons een handje 
geholpen met onze 
moestuinbakken. 
Gewapend met een heleboel 
stekjes kwam zij dinsdagmiddag 
op school. De tuintjes staan er 
nu prachtig bij en ................ 
volgende week komt zij nog een 
keer. 
Wij boffen maar met zo'n oma met groene vingers. 
Heel hartelijk bedankt! 
 
Als u het ook leuk vindt om met een groepje 
kinderen aan de slag te gaan dan kunt u dat 
aangeven bij de groepsleerkracht van uw kind. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Bericht van de MR 
Zoals jullie in een van de vorige berichten hebben 
kunnen lezen zijn we op zoek naar een nieuwe 
ouder voor in de MR. 
Op deze oproep hebben drie ouders gereageerd. Er 
is echter maar plek voor 1 ouder. 
Deze week zullen we de geïnteresseerde ouders 
bijpraten over de MR, wat de taken en 
verwachtingen zijn. 
Mochten alle drie de ouders daarna nog enthousiast 
zijn dan zal er een stemmingsprocedure volgen. 
Dat houdt in dat u, als ouders, mag meebeslissen 
over de vertegenwoordiging van ouders in de MR. 
We zullen dit doen middels een online stemming. 
In een volgende Brulboei volgt hierover meer 
informatie. 
Mocht u hier vragen over hebben, spreek ons 
gerust aan, of mail naar mr@het-baken.nl. 
Hartelijke groet namens de ouders van de MR, 
Wouter, Anke en Mayke 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oproep van de Ouderraad 
 
 
Wij zoeken ouders! 

Vacature – Ouderraad (OR) lid 

Heeft uw kind ook zo genoten van het 
voorleesontbijt, Pasen, de Koningsspelen en tijdens 
de fotoshoot door de Schoolfotograaf op school? De 
OR draagt hier haar steentje aan bij en probeert 
weer van elk evenement een feestje te maken! 
 
De OR bestaat uit ouders, net zoals u, van wie de 
kinderen op CBS Het Baken hun basisschooltijd 
beleven. Vele handen maken licht werk. Vindt u 
ouderbetrokkenheid belangrijk en bent u bereid om 
wat extra tijd te steken in activiteiten die ten goede 
komen van onze kinderen? Dan zoeken wij u! 
 
Ik krijg wel eens de opmerking te horen: “Maar dat 
kan ik toch helemaal niet?”  
Nou, dat is dus niet waar, want iedereen heeft zijn 
of haar kwaliteiten en de een is creatief met het 
versieren van de school bij bepaalde activiteiten, de 
ander kan goed schrijven zodat er een leuk stukje 
geschreven kan worden voor bijvoorbeeld de krant 
en een ander is goed in organiseren en regelen, als 
we deze kwaliteiten bundelen dan zijn we een super 
team!  

Vanaf het nieuwe schooljaar zijn wij op zoek naar 
deze nieuwe enthousiaste ouders, maar u kunt zich 
nu al aanmelden als u interesse heeft en/of 
eventueel vragen heeft. Graag zelfs! 

De OR vergadert ongeveer 6 keer per jaar. Op deze 
vergaderingen komen allerlei praktische, 
organisatorische schoolzaken aan de orde. 
Daarnaast kan de schoolleiding en de MR deze 
groep ouders als klankbord gebruiken t.a.v. 
beleidszaken. Naast de reguliere vergaderingen 
wordt er gewerkt met activiteitencommissies waarin 
ouders en teamleden van school samenwerken.  
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Welke activiteiten je mee helpt organiseren, 
spreken we met elkaar aan het begin van het 
nieuwe schooljaar af, veelal worden activiteiten 
samen uitgevoerd. Uiteraard afhankelijk van ieders 
beschikbare tijd. 

Ben je geïnteresseerd om jouw bijdrage te leveren 
aan de Ouderraad?  
Of wil je meer informatie?  

Reageer dan via e-mail jiskehoekstra@hotmail.com.  
Kom naar mij toe of neem contact op met een van 
de andere leden van de ouderraad.  

Met vriendelijke groeten, 
Jiske Vis 

Jiske Vis (Voorzitter) 
Sanne Schumacher (Secretaris) 
Sabine Metz 
Anita van der Voort-Rep 
Angelique Blok-Vermazen 
Tim Blankman  
Jessica Houterman-Hartog 
Joyce Pels  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schoolkampen 

Afgelopen maandag vertrok groep 7 met de bus 
naar Ermelo. Daar hebben wij veel spellen gedaan, 
marshmallows geroosterd en natuurlijk een feestje 
gevierd. Drie dagen vol plezier!   

 

Het schoolkamp met groep 8 was een sportieve 
uitdaging voor de achtste groepers. Zij gingen op de 
fiets naar het de kampeerboerderij in Egmond. Een 
flinke fietstocht wat prima is gegaan. Dat geld 
overigens voor het hele kamp.  

 

Graag willen we de vaders die als extra begeleiders 
mee zijn geweest enorm bedanken. Dit geldt voor 
groep 7 en groep 8.Top dat jullie hiervoor een paar 
vrije dagen hebben opgenomen!  Ook Sabine 
bedankt voor het heen en weer brengen van alle 
bagage naar Egmond. 

We kunnen het niet vaak genoeg benadrukken. 
Ouderhulp is onmisbaar bij alle activiteiten die weer 
in volle gang zijn. Fijn dat u er voor ons bent als dat 
nodig is! 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSBERICHT: Zomerse Schapenmode 

Op zondag 22 mei gaan onze schapen naar de 
kapper. Of eigenlijk: de kapper komt naar ons toe. 
Of nóg preciezer: de schapenscheerder komt onze 
kant op. De schapen verheugen zich er al enorm op 
dat ze straks weer lekker in hun zomerse outfit 
kunnen rondlopen.  

Omdat het zo’n feestelijke activiteit is, maken we er 
een leuk uitstapje van voor het hele gezin. Er 
komen een stormbaan en een springkussen op ons 
terrein te staan. Bezoekers kunnen poffertjes, ijs en 
suikerspinnen eten. En koffie, thee of limonade 
drinken. Verder zijn er diverse demonstraties en 
leuke knutselactiviteiten. Aan onze medewerkers 
kun je vragen stellen over de boerderijdieren en 
misschien worden bezoekers zo enthousiast dat ze 
vrijwilliger willen worden bij onze organisatie! We 
kunnen altijd extra handjes gebruiken.  

Sowieso is het natuurlijk heerlijk om over het 
boerderijterrein én de natuurspeelplaats te lopen. 
En de weersverwachting is goed: dus trek zelf ook 
je zomerse outfit aan: tot zondag! 
 
De toegang is gratis, voor de activiteiten wordt een 
kleine bijdrage gevraagd.  
 
Kleed-je-goed 
En als je er dan toch ben, loop dan ook even door 
naar het Natuurmuseum. Daar kun je de 
tentoonstelling Kleed-je-goed bezoeken – een 
expositie over de wereld van kleding.  
 
WAAR: STADSBOERDERIJ DARWINPARK & 
NATUURMUSEUM E. HEIMANS 
WANNEER: ZONDAG 22 MEI, 11.00 – 16.00 UUR 

 
Voor meer informatie: Telefoon: 075-616 6906 
Stadsboerderij Darwinpark, De Weer 31, 1504 AH  
Zaandam 
E-mail: 
s.b.darwinpark@zaansnatuurmilieucentrum.nl 
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