
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

     Belangrijke data 

    Maandag  11 oktober 

  Fruit- / groentedag 

     Dinsdag   12 oktober 

  Biebbus 

     Woensdag  13 oktober 

  Fruit- / groentedag 

     Donderdag 14 oktober 

   

     Vrijdag   15 oktober 

  Fruit- /groentedag 

  Speelgoedochtend kleuterbouw 

  School uit om 12.30 uur 

     Herfstvakantie van 18 t/m 22 oktober 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Jarig de komende week zijn: 

     Zaterdag 09-10 Harvey groep 1/2 B 

     Zondag 10-10 Azralina groep 4 

     Maandag 11-10 Daniël groep 8 

   Nine groep 7 

     Dinsdag 12-10  Tygo groep 3 B 

     Donderdag 14-10  Fiene groep 6 

     Vrijdag 15-10 Jaycie groep 5 

     

     Van harte gefeliciteerd en een fijne dag ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Personeelszaken 
Het managementteam volgt momenteel met een 
aantal andere Agorascholen de masterclass 
Opbrengstgericht Passend Onderwijs. Dit jaar zijn 
er nog 3 bijeenkomsten. Op de cursusdagen 
13/10,17/11 en 15/12 wordt er wat geschoven in de 
groepsbezetting. Renate, Marieke, Rianne en Nel 
zijn op deze dagen afwezig. We zijn blij dat juf 
Joyce weer incidenteel beschikbaar is om voor ons 
in te vallen.  
 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Typetuin 
In groep 6 bieden we op onze school de typecursus 
van Typetuin aan.  
Typen is naast schrijven een belangrijke 
vaardigheid. Het is fijn en gemakkelijk als  je goed 
en snel kunt typen. Wekelijks werken de kinderen in 
de klas aan hun typelessen. Alle kinderen zijn erg 
gemotiveerd om hun typediploma te halen. Dat gaat 
ze vast en zeker lukken! 
.  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Mediatorentraining 

Deze week is de training afgesloten, de kinderen 
hadden hun praktijk en theorie examen onder 
leiding van juf Marieke en juf Karin. De diploma-
uitreiking is verschoven naar woensdag 27 oktober. 
Daar krijgen de ouders nog een uitnodiging voor. 
De kinderen horen voor die tijd of ze  hoofd- of 
assistent mediator zijn geworden.   
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Gevraagd: 

Juf Annemarie is op zoek naar oude nummers van 
kleuterbladen zoals Bobo, Semsamstraat, Pippo 
Gaat u ze wegdoen? Dan graag bij gr. 1/2d 
afgeven. 
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            De mediatoren  

         van de komende week zijn: 

              Daphne en Jair                  
 

 



 

Leerlingenraad 

Vanwege alle Coronaperikelen en lockdowns is het 
starten met een leerlingenraad er vorig schooljaar 
niet meer van gekomen. Na de herfstvakantie 
pakken we dit op. De leerlingenraad is een van de 
onderdelen die past bij de Vreedzame School en de 
bredere opdracht van het onderwijs. Kinderen laten 
meedenken, een stem geven en samen 
verantwoordelijk zijn voor de school als 
gemeenschap is het uitgansgpunt. In onderwijsland 
heet dit “vak” democratisch burgerschap. Een 
onderwerp waar de onderwijsinspectie de komende 
jaren veel  aandacht aan gaat besteden. Juf Nel zal 
eerst in de groepen 5 t/m 8 iets komen vertellen 
over de plannen m.b.t. leerlingenraad.  
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
De dag van de leraar- World Teachersday 
Op 5 oktober was het wereldwijd de Dag van de 
Leraar. Op die datum worden de leraren extra in het 
zonnetje gezet. Van het Agora bestuur kreeg elke 
school een grote mand met fruit bezorgd. Lekker 
gezond! Onze ouderraad heeft namens alle ouders 
het team ook enorm verwend. Alles in het teken van 
gezond, groen en duurzaam.  
Voor iedereen stond er een gezonde smoothy in de 
koelkast, alle teamleden kregen een Hamandoek en 
er stond een kruidentuintje in de teamkamer om 
onze lunch nog lekkerder te maken. We zijn verrast 
door al die leuke, creatieve attenties en 
complimenten. Ontzettend bedankt!  
 

 
 
 
 

 

De Kinderboekenweek is geopend! 

Woensdag waren we voor het eerst sinds lange tijd 
weer met alle kinderen in de speelzaal. Wat een 
feest om zo samen de Kinderboekenweek te 
openen. Het lied met dans en daarna een hilarische 
sketch waarin er van alles niet klopte! (vraagt u het 
maar eens na, ook de kleuters weten het vast nog), 
stond op het programma. Natuurlijk hadden we 
deze viering heel graag op het plein gedaan, maar 
helaas was het precies op woensdagochtend slecht 
weer. 
 
En nu natuurlijk thuis en in de klas lezen, voorlezen, 
over leuke boeken praten en……dromen over 
“Worden wat je wil”.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Spaar mee voor onze schoolbieb!  

 

Herinnering: Tijdens de Kinderboekenweek 
organiseert Bruna de actie ‘Sparen voor je 
schoolbieb!’. Zo werkt het: Koop tijdens de 
Kinderboekenweek (6 t/m 17 oktober 2021) een 
boek bij de Bruna-winkel en lever het bonnetje in op 
school bij juf Susan of bij Luchiena Rijken. Zij 
leveren alle bonnen in bij Bruna en krijgen een 
tegoed voor 20% van het totaalbedrag van alle 
ingeleverde bonnen. Met dit tegoed kan onze 
school nieuwe boeken kopen voor de 
schoolbibliotheek. Hoe meer bonnen, hoe meer 
boeken. Iedereen kan meesparen! Spaar je mee? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naschoolse activiteiten: 

Tot de kerstvakantie worden er zes naschoolse 
activiteiten ingehaald die vanwege de Corona 
omstandigheden dit voorjaar niet door konden gaan. 
Het gaat om: 
 
Balsport groep 4,5,6 dinsdag  
12 oktober, laatste les 
 
Djembé groep 6,7,8 dinsdag  
12 oktober, laatste les 
 
Urban Sport groep 6,7,8 donderdag  
14 oktober, laatste les 
 
Fotografie groep 4,5,6 dinsdag  
26 oktober, 2, 9, 16, 23, 30 november 
 
Kinderatelier groep 1, 2, 3 dinsdag 
26 oktober, 2, 9, 16, 23, 30 november,  
7, 14 december 
 
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 
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Nieuws van buiten: 

Kerkdienst 
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 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
 
Doe mee aan Streetwise Cup voetbaltoernooi! 
Vind jij het leuk om te voetballen en 
bij jij tussen de 10 en 12 jaar? Geef 
je dan op voor een te gek 
voetbaltoernooi! Geef je op met een 
team van 6 personen via 
koogaandezaancruyff@outlook.com
Verder zijn er toffe activiteiten en leuke prijzen. 
Wanneer: 14 oktober van 15:00-18:00 uur 
Locatie: Veld molenwerf, Koog aan de Zaan 
Stappenplan meedoen voetbaltoernooi: 

1. Maak een team van 6 leden. Dit kan een 

team zijn van alleen jongens, alleen 

meiden of een gemixt team 

2. Bedenk een toffe naam voor je team 

3. Geef je op via 

koogaandezaancruyff@outlook.com 

Team Streetwise Cup Koog aan de Zaan 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSBERICHT: “ZÓ WORD JE GOUDZOEKER!” 
De kinderboekenweek heeft dit jaar als thema 
“Worden wat je wil”. Veel kinderen willen later 
voetballer worden of acteur. Of dierenverzorger of 
kinderjuf. Sommige kinderen hebben nog véél 
spannender dromen. Zij willen goudzoeker worden. 
Of avonturier.  
Op zondag 10 oktober kun je goudzoeker én 
avonturier worden in het Natuurmuseum E. 
Heimans. Vanaf 11.00 uur ben je welkom en mag je 
op zoek naar de goudschat. En als je hem vindt – 
en dat lukt vast wel – dan mag je hem mee naar 
huis nemen! 
Van dat goud zoeken krijg je natuurlijk enorme trek. 
Daarom mag je daarna ook een broodje bakken 
boven een echt vuur. Dan moet je trouwens wel 
eerst meel malen en het deeg goed kneden.  
Goud zoeken en broodje bakken gebeurt buiten op 
ons plein. Daarna kun je in ons museum nog veel 
meer avontuurlijks vinden.  
Voor deze activiteit betaal je € 4,00 (inclusief 
museumtoegang). Je ouders hoeven niet te betalen, 
want zij worden toch geen avonturier of goudzoeker 
meer…  
De activiteit is rond 16.00 uur afgelopen. 
Voorafgaand en/of aansluitend ben je natuurlijk 
welkom op onze Stadsboerderij en in onze 
Natuurspeelplaats. 
WANNEER: Zondag 10 oktober, vanaf 11.00 uur 
WAAR: Natuurmuseum, Thijssestraat 1, Zaandam 
KOSTEN ACTIVITEIT “ZO WORD JE 
GOUDZOEKER”: € 4,00 per deelnemer (vanaf 3 
jaar, volwassenen gratis) 
ENTREE 
STADSBOERDERIJ/NATUURSPEELPLAATS: 
GRATIS 
======================================= 

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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Activiteiten in oktober Wijkboerderij De 

Veldmuis 

Woensdag 6 oktober van 13:00 tot 17:00 uur 

Nationale kinderzwerfboekendag 

Kom op deze dag een mooi boek uitzoeken! 

Maandag 18 oktober van 13:00 tot 17:00 uur 

Voorlees- en Knutselmiddag 

Op deze middag kun je lekker knutselen op De 

Veldmuis maar ook wordt er voorgelezen.  

Zaterdag 23 oktober 13:00 tot 17:00 uur  

Pompoen snijden 

Aanmelden kan via info@develdmuis.nl  

 

 

 

 

 

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

Activiteiten De Zeskanter 

Spelletjes middagen met onder meer 
rummikub en klaverjas (maandag en 
vrijdag 13.00-15.30 uur) 

Internationale dans (maandag 19.15-20.15 uur) 
WijkLeerbedrijf (werk-leertraject voor mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt) door Stichting 
Calibris Advies (dinsdag 9.00-17.00 uur) 
Bijbelstudie door Kerk in Westerwatering (dinsdag 
19.15-21.00 uur) 
Ggz-inloop door Sociaal Wijkteam (woensdag 
12.30-16.30 uur) 
Jongereninloop i.s.m SWT (dinsdag 15:00 tot 
17:00 en 19:00 - 22:00). 
Kids knutselmiddag (woensdag om de week 
13.00-15.00 uur)  
eerst volgende keer 20 oktober 
Reanimatiecursus voor vrijwilligers van buurthuis, 
wijkboerderij en externen (OP AANVRAAG 
woensdag 18.30-22.30 uur) 
Bridge (donderdag 13.00-15.30 uur) 
Buurderij door Boeren & Buren (donderdag 17.30-
19.00 uur) 
Popkoor Inspiratie voor vrouwen (donderdag 
19.30-22.00 uur Buurtkamer (dagbesteding voor 
beginnend dementerenden, bij buurthuis en 
wijkboerderij) door Sociaal Wijkteam (vrijdag 9.30-
13.00 uur) 
Kinderdisco (zaterdag maandelijks 14.00-16.00 
uur) eerst volgende keer 2 oktober  
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