
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

     Belangrijke data 

    Maandag   30 mei 

   Fruit-groentedag 

     Dinsdag   31 mei 

     Woensdag  01 juni 

   Bakenviering in de zaal 

   Fruit-groente dag 

     Donderdag  02 juni 

   Schoolreis gr. 5 en 6 

   Cultuurmenu gr. 3 en 4 

     Vrijdag   03 juni 

   Fruit-groente dag 

                                    Cultuurmenu gr. 5,6 7 

                          

      

    

   

 

 

 

 

 

     Jarig de komende week 

     Zaterdag  28-05 Kyan groep 4 

     Zondag  29-05 Vera groep 1/2 B 

     Maandag  30-05 Jayson groep 1/2 B 

    Sanne groep 5 

    Felicia groep 3 A 

     Woensdag  01-06 Sofie groep 5 

     Donderdag  02-06 Mason groep 1/2 D 

     Vrijdag  03-06 Siem groep 4 

     Van harte gefeliciteerd en een fijne dag ! 

 

 

 

 

 

 
 

Mediatoren deze week: 
Eden en Niki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personeelszaken 

In deze Brulboei een eerste “kennismaking” met  
Ethlyne Hart, de nieuwe directeur die per                 
1 augustus benoemd is en leiding zal gaan geven 
aan Het Baken.  
 
 
 
Even voorstellen 
Zoals u al weet ben ik 
sinds 9 mei 2022 iedere 
maandag op Het 
Baken. De afgelopen 
weken heb ik kennis 
gemaakt met het team, 
de kinderen en een 
aantal ouders. Ik moet 
u zeggen: “Ik heb er zin 
in” en ik hoop de 
komende periode nog veel van juf Nel te leren en 
kennis te maken met de ouders die ik nog niet heb 
ontmoet. 
Ik ben per komend schooljaar benoemd als nieuwe 
directeur op Het Baken. Een fantastische uitdaging 
om ná ruim 15 jaar lesgeven een nieuw hoofdstuk 
te starten. U gaat mij ongetwijfeld zien of spreken 
op de speelplaats, in de buurt of in de school. Ik 
vind het belangrijk dat u weet wie ik ben, zodat we 
elkaar in de toekomst makkelijk kunnen vinden. 
Mijn naam is Ethlyne Hart-Kramer en ik ben 51 jaar 
oud. Ik woon in Zaandam en ben geboren op 
Curaçao. Ik woon samen met mijn man en onze kat 
Woezel. We hebben  5 kinderen die niet meer thuis 
wonen en 1 kleinzoon.  
Het onderwijs afstemmen op ieder individu, een 
goede communicatie en een goede samenwerking 
hebben altijd mijn voorkeur gehad en daar wil ik mij 
dan ook voor inzetten op deze prachtige school. 
Daarnaast wil ik samen met mijn team op een 
betekenisvolle manier het onderwijs vorm blijven 
geven. 
De huidige directeur juf Nel heeft samen met het 
team, de ouders en de kinderen van Het Baken er 
mede voor gezorgd dat de “Het Baken” trein rijdt en 
dat deze mooie school volop in beweging is. Ik stap 
nu op deze trein en ga de komende tijd ieder 
wagonnetje eens goed bekijken. Samen leven en 
samen leren! 
 

Jaargang 33   |  nummer 34  |  27-05-2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Bakenviering 
Op woensdag 1 juni staat er een Bakenviering in de 
kalender. Dat is echt lang geleden! 
Vanwege Corona kon het lang niet, de laatste keer 
was november 2019. Niet voor te stellen. Veel 
kinderen en ouders in de kleuterbouw hebben het 
nog nooit een viering meegemaakt, daarom wat 
extra uitleg. 
 
Een paar keer in het jaar hebben we met de 
kinderen een viering in de zaal. We zingen met 
elkaar het Bakenvieringslied en uit elke groep wordt 
er een kleine presentatie/ optreden verzorgd. Dat 
kan van alles zijn; een lied, dans, muziek, toneel 
enz.  
 
We kunnen niet met de hele school tegelijk in de 
speelzaal, daarom zijn er twee vieringen. 
 
De indeling op woensdag 1 juni is:   
 
1e viering 
09:00- 10:00 uur: 1/2A, 1/2B, 3A, 4 , 5 en 7 
 
2e viering 
11:15-12:15 uur: 1/2C, 1/2D, 3B, 6 en 8 
 
Ouders zijn welkom, zitplaatsen echter niet voor 
iedereen gegarandeerd. Mocht u komen kijken is 
het de bedoeling dat u de hele viering blijft, want het 
is een beetje sneu als bij het laatste optreden de 
zaal al bijna leeg is. Een viering duurt ongeveer 45 
minuten.  
 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Schoolreis  
En dan zijn als laatste ook de groepen 5 en 6 aan 
de beurt. Donderdag 2 juni gaat de bus naar 
Duinrell Veel plezier allemaal! 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

. 
Centrale eindtoets en schooladviezen 
De uitslag van de centrale eindtoets is afgelopen 
week met de ouders en kinderen van groep 8 
gedeeld. We zijn tevreden met de resultaten, de 
kinderen hebben over het algemeen naar 
verwachting en passend bij ons schooladvies 
gescoord. Onze schoolscore ligt boven het landelijk 
gemiddelde, daar zijn we natuurlijk ook heel blij 
mee. Per schooljaar kan dit best verschillen, 
daarom kijkt de onderwijsinspectie bij de 
beoordeling altijd naar het gemiddelde over drie 
schooljaren. 
 
Dit jaar verlaten 30 kinderen onze school. 
Jaarlijks publiceren we de uitstroompercentages en 
schoolkeuzes in de Brulboei. 
 
Schooljaar Praktijk 

Onderwijs 
VMBO Basis,  
Kader,Theoretisch 

Havo- VWO 
Gymnasium 

 
2019-2020 

                
4% 

                
58% 

                   
38% 

 
2020-2021 

                
0% 

               
 41% 

                     
59% 

 
2021-2022 

                
0% 

               
 33% 

                     
67% 

 
 
Schoolkeuzes 

VMBO scholen Aantal 

Clusius 2 

Trias 2 

Seanredam  1 

Compaen 2 

Pascal- Zuid 1 

Zuiderzee college 2 

HAVO/ VWO scholen Aantal 

Blaise Pascal college 9 

Zaanlands Lyceum 10 

St. Michael college - 

Bertrand Russel college 1 

Totaal  30 

 
Alle kinderen konden dit jaar worden geplaatst op 
de school van hun eerste voorkeur. 
 

 
                         
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Cultuurmenu 
Een aantal groepen gaat volgende week naar het 
Zaantheater om de dansvoorstelling Confetti te 
bekijken. Voor veel kinderen is het een belevenis 
om in ons prachtige Zaantheater een voorstelling bij 
te wonen, een eerste kennismaking met het theater. 
De groepen 3 en 4 zijn op donderdag 2 juni aan de 
beurt en de groepen 5, 6 en 7 op vrijdag 3 juni 
 

 

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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