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Belangrijke data
Maandag

16 september:
Mediatorentraining 1
Dinsdag
17 september:
Prinsjesdag
Biebbus
Woensdag 18 september:
Fruitdag
Biebbus
De komende weken zijn er startgesprekken in
een aantal groepen. Let u goed op uw
ingeschreven tijd.

Jarig de komende week zijn:
Zondag
15 september: Milan groep 4
Zondag
15 september: Cody groep 1/2 A
Dinsdag 17 september: Disha groep 1/2 C
Dinsdag 17 september: Meagan groep 3
Woensdag 18 september: Faith
groep 8

Van harte gefeliciteerd en een fijne dag!

Mediatoren
van deze week zijn:
Elias en Maaike

Personeelszaken
Juf Inge is inmiddels geopereerd. Mocht u haar een
kaartje willen sturen dan kan dat natuurlijk. I.v.m. de
privacy geven we geen adressen maar in de hal
hangt een postzak. Wij zorgen ervoor dat de post bij
juf Inge wordt bezorgd.
Donderdag en vrijdag a.s is juf Marianne niet op
school omdat donderdag haar huwelijk wordt
voltrokken.
Van harte gefeliciteerd Marianne en Raul! Maak er
een mooie dag van samen met de familie.
Donderdag staat Janneke zoals gebruikelijk voor
groep 5 en vrijdag neemt Elly de klas voor haar
rekening.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Mediatorentraining- Vreedzame School
Maandag start er weer een nieuwe
mediatorentraining. Kinderen van groep 7 en 8 leren
in 3 lesmiddagen veel vaardigheden op het gebied
van communicatie en mediatie. Zij weten straks
precies hoe ze op een goede manier conflicten
kunnen oplossen en anderen daarbij kunnen
helpen.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Verjaardag vieren op school
Kinderen mogen als ze jarig zijn op school
trakteren. Als school vinden we het belangrijk een
gezonde leefstijl te stimuleren. Hierbij hoort o.a.
voldoende beweging en verantwoorde
tussendoortjes en lunch. Dit is uiteraard vooral de
verantwoording en taak van de ouders. Wat betreft
de traktaties bij een verjaardag willen u nadrukkelijk
vragen om dit echt niet te gek te maken. Houdt u er
rekening mee dat veel ouders het niet fijn vinden als
hun kinderen te veel snoep, chocolade en koek
krijgen. Een kleine traktatie is echt genoeg en de
voorkeur gaat uit naar een gezonde traktatie!
Voor de kleuterbouw:
Het vieren van een verjaardag verzorgt de
leerkracht met de kinderen in de klas. We hebben
besloten dat hier geen ouders bij aanwezig zijn.

Ouderbijdrage schooljaar 2019-2020
Enkele ouders hebben al gevraagd naar de hoogte
en het betalen van de vrijwillige ouderbijdrage.
De hoogte van de ouderbijdrage is met instemming
van de medezeggenschapsraad ongewijzigd
gebleven. M.i.v. dit schooljaar zal Agora de totale
bijdrage innen in twee gelijke termijnen.

Voor de groepen 1 t/m 6 is het totaalbedrag
€ 62,50.
Hiervan is € 35,00 bestemd voor feestdagen en
activiteiten als Sint-Maarten, Sinterklaas, Kerst,
Pasen, koningsspelen, jaarafsluiting, sport en
speldagen, excursies en projecten. Het andere deel
€ 27,50 is bestemd voor het schoolreisje.
Voor de groepen 7 en 8 is het totaalbedrag
€ 110,00
Hiervan is € 35,00 bestemd voor feestdagen en
activiteiten als Sint-Maarten, Sinterklaas, Kerst,
Pasen, koningsspelen, jaarafsluiting, sport en
speldagen, excursies en projecten. Het andere deel
€ 75,00 euro is bestemd voor het 3-daags
schoolkamp.
De ouderbijdrage wordt in twee gelijke termijnen
medio oktober en medio april geïnd door Agora, via
een machtiging voor automatische incasso.
Heeft u nog geen doorlopende machtiging
afgegeven, dan kunt u deze aanvragen bij:
info@agora.nu. Hierbij schoolnaam en de naam van
uw kind opgeven, dan wordt de machtiging naar u
opgestuurd. Indien u geen machtiging heeft
afgegeven dan zult u van Agora een factuur
ontvangen.
Komt uw kind pas na december op school, dan
wordt het algemene deel van de ouderbijdrage
herberekend.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Verkeer rond de school
Helaas zijn er al meerdere ouders bij me geweest
met frustraties over het verkeer rond de school.
Ouders a.u.b wilt u rekening houden met iedereen
die rond de school loopt, fietst, parkeert.

Vreedzame school BLOK 2
Zo langzamerhand beginnen we in de groepen met
BLOK 2. De titel van dit blok is: We lossen
conflicten zelf op. In de ouderbrief onderaan deze
Brulboei vindt u meer over de inhoud van dit blok.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••
OR en MR
De MR en de OR hebben afgelopen week alweer
een keer vergaderd. De oudergeleding van de MR
is voltallig. In de volgende Brulboei meer over de
nieuwe samenstelling en daarbij bedanken we
Judith Gerritsen na twee termijnen (6 jaar) voor haar
inzet als lid en voorzitter van de MR.
De ouderraad kan nog nieuwe mensen gebruiken.
Volgende week zal de nieuwe bezetting in de
Brulboei staan.

Gezocht: enthousiaste betrokken ouders voor
de Ouderraad.
Samen met leerkrachten en ouders zorgen wij
ervoor dat uw kind een leuke schooltijd heeft.
Leren is en blijft de basistaak van de school, maar
ook activiteiten er omheen maken dat de
basisschool voor u en uw kind een onvergetelijke
tijd wordt. Dat is veel werk en daarom hebben wij
ook uw hulp nodig!
Wat doe je als lid van de ouderraad?
-

-

-

Het belangrijkste is dat je de handen uit de
mouwen steekt;
Jij bent een klankbord voor andere
ouders;
Voor één of meerdere van de activiteiten
werk je mee bij het organiseren daarvan;

-

Met elkaar toveren we regelmatig de
centrale hal weer om in andere sferen;
6 keer per jaar vergaderen we met elkaar
(‘s avonds)

Belangrijk is te weten dat je het nooit alleen hoeft
te doen! Je kunt altijd een beroep doen om één of
meerdere leden van de ouderraad. Jij bepaald
met welke activiteit je mee wilt helpen, dus je kan
je eigen agenda hierop afstemmen.
Wat bieden we jou?
Een leuk team enthousiaste ouders die met elkaar
de schouders eronder zetten. Je bent nog meer
betrokken bij de school van je kinder(en). Eén
maal per jaar gaan we met elkaar een hapje eten.
Dus een gezellige groep mensen die zich inzet
voor de kinderen op de school.
Heb je vragen of wil je aanmelden? Spreek ons
gerust aan of mail naar:
Jiske Vis (ouder van Jorden groep 5 en Daan
groep 7) en Sanne Schumacher (ouder van Elin
klas 1/2b)
Mailen naar: jiskehoekstra@hotmail.com

Naschoolse activiteiten
Ook dit jaar hebben we weer een gevarieerd, leuk
en leerzaam aanbod van naschoolse activiteiten.
De eerste activiteiten zijn gestart. Alle activiteiten
zijn van 14.45 – 15.45 uur.
Er zijn nog plaatsen vrij. Op de site
http://het-baken.nl/ouders/Paginas/Gras.aspx vindt
u alle activiteiten en kunt u een account aanmaken
en inschrijven.
De komende week:
Maandag 16-9
Muziekavontuur
1-2
Expeditie door de wijk
5-8
Dinsdag 17-9
Schaken
3-5
Oud-Hollandse spellen 1-3
Donderdag 19-9
Judo
3-5
Vrijdag 20-9
Spelen op het schoolplein 3-4
Vrijdag 20-9
Circus
1-2
Voor informatie of vragen over plaatsen kunt
mailenluchiena.rijken@agora.nu of op maandag of
donderdag even langs lopen.

Nieuw van buiten

ELKE ZONDAG

10.00 uur speellokaal CBS Het Baken
Voor de kinderen is er een aparte
samenkomst
en voor de allerjongste oppas.
Na afloop koffie, thee en limonade.
U bent van harte welkom!
Meer informatie:
www.kerkinwesterwatering.nl
facebook.com/Kerkinwesterwatering

