
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

     Belangrijke data 

    Maandag   06 juni 

Tweede Pinksterdag, 

kinderen vrij 

     Dinsdag   07 juni 

   Derde Pinksterdag,  

   Studiedag -kinderen vrij  

     Woensdag  08 juni 

   Fruit-groente dag 

   Vergadering Ouderraad 

     Donderdag  09 juni 

    

     Vrijdag   10 juni 

   Fruit-groente dag 

   Praktisch verkeersexamen  

                                                           

      

    

   

 

 

 

 

     Jarig de komende week 

     Maandag    6 juni  Jomy     groep 6 

     Dinsdag      7 juni       Ivana      groep 3 B 

     Woensdag  8 juni       Kyan       groep 1/2D 

                                        Nina        groep 1/2A 

     Donderdag 9 juni        Mila        groep 8 

     Vrijdag      10 juni       Collin      groep 1/2C 

     Van harte gefeliciteerd en een fijne dag ! 

 

 

 

 

 

 
 
 

Mediatoren deze week: 
Demy en Rune 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorbereidingen nieuwe schooljaar 
Achter de schermen zijn we volop bezig met de 
voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar. 
Het belangrijkste onderwerp is de groepsindeling en 
personele bezetting. Met een groot lerarentekort in 
onze regio is dit voor elke school een hele 
uitdaging. Een aantal keuzes hebben we inmiddels 
gemaakt, hierin nemen we u alvast een stukje mee. 
 
Volgend schooljaar zullen we evenals dit jaar met 
11 groepen gaan werken. Het goede nieuws is dat 
we hiervoor voldoende leerkrachten hebben.    
Op dit moment zijn we bezig met de rest van de 
formatiepuzzel. De leerlingaantallen zijn hierbij 
bepalend en die zijn komend jaar lastig.                 
De school is de laatste jaren in de kleuterbouw 
gegroeid, dat heeft gevolgen voor de rest van de 
organisatie. Dit jaar heeft groep 3 kunnen profiteren 
van een luxe situatie. Deze twee zeer kleine 
groepen handhaven is echter niet haalbaar qua 
bekostiging en bezetting.  
 
Uitgangspunt voor het nieuwe schooljaar is een 
evenwichtige verdeling van het aantal kinderen per 
groep. Ook willen we ruimte houden voor nieuwe 
gezinnen die in de wijk komen wonen.                                    
 
Gezien het aantal kinderen dat in seizoen 22-23 in 
de groepen 1 t/m 4 komt, hebben we ervoor 
gekozen om volgend schooljaar te werken met vier 
kleutergroepen en drie onderbouwgroepen, te 
weten een groep 3, een groep 4 en een groep          
3-4. De komende weken buigen we ons over een 
zorgvuldige verdeling van de kinderen. 
 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Schoolreisjes en kamp 
Alle schoolreisjes en schoolkampen zijn achter de 
rug. Wat hebben we het getroffen met veel mooi 
weer! Inmiddels zijn de bussen en entrees door ons 
betaald. Voor 90% van de kinderen is de volledige 
ouderbijdrage al eerder in het schooljaar via Agora 
geïncasseerd of door ouders overgemaakt. Heel 
fijn, anders kan school dit soort  activiteiten niet 
organiseren. Graag nog even uw aandacht hiervoor. 
Mocht u hierover vragen hebben, richt u zich dan tot 
Nel van de Geer. 
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Baken’s Got Talent 
Al jaren een traditie, maar nu alweer twee jaar 
geleden. Welke talenten zijn er de afgelopen jaren 
opgebloeid? Vrijdag 1 juli staat BGT in de kalender. 
Een feest met en voor de kinderen. De leerkrachten 
zijn in de klas de kinderen al aan het “opwarmen” 
om mee te doen. Talent is er natuurlijk op veel 
gebieden. Dans, zang, muziek, modern en klassiek, 
cabaret, sketch, acrobatiek, noem het maar op, er is 
van alles mogelijk.  
Vooral thuis instuderen en oefenen. In de klassen 
worden er voorrondes gehouden. Voor de jongere 
groepen is hierbij natuurlijk begeleiding nodig van 
ouders. De leerkrachten zullen het vast en zeker in 
de groeps Parro onder uw aandacht brengen. 
 

 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Bericht van de Medezeggenschapsraad 
Mooi nieuws! De oudergeleding van de 
medezeggenschapsraad is ook volgend schooljaar 
op volle sterkte. Marieke Guldemond-Korf vervangt 
vanaf het nieuwe schooljaar Anke Laffort die na vier 
jaar afscheid neemt van de 
Medezeggenschapsraad. Dit is in onderling overleg 
met de drie ouders die interesse hebben getoond 
besproken. Marieke Guldemond-Korf is moeder van 
Guido (1/2B) en Bart (volgend jaar in groep 1) en 
bonusmoeder van Matthijs (al 3 jaar van school) en 
Sacha (groep 8). 
Naast Marieke blijven Wouter de Boer en Mayke 
Versteeg- van Dijk onderdeel uitmaken van de 
oudergeleding van de MR. Susan Prins, Renate van 
Kempen en Ilse van Breukelen vormen samen de 
personeelsgeleding van de MR. Gezamenlijk 
vergaderen wij zo’n zes keer per jaar over 
beleidsthema’s en -voornemens en adviseren we de 
directie van het Baken.  
Marieke en ook de andere ouders stellen zich in het 
nieuwe schooljaar verder aan jullie voor.  
Hartelijke groet Wouter, Mayke en Anke 
 
 
 
 
 
 
 
 

Van de ouderraad 
De ouderraad is bezig met de voorbereiding van de 
jaarafsluiting. Het zomerfeest, een gezellig 
samenzijn op het plein voor kinderen en ouders.    
Op vrijdag 1 juli van 14:30-16:00 uur. Meer info 
volgt de komende weken. 

 

 

 

 
 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Praktisch verkeersexamen 
Groep 8 heeft op vrijdag 10 juni het tweede deel 
van het VVN verkeersexamen. Het zgn. praktische 
deel. Op de fiets moeten de kinderen laten zien dat 
ze de verkeersregels kennen en straks veilig naar 
het VO kunnen fietsen.  
Succes allemaal en vergeet vooral niet je vinger uit 

te steken als je de hoek omgaat.       

 
 
 
 



 

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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