
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

     Belangrijke data 

    Maandag   27 juni 

   Fruit-groente dag 

   

     Dinsdag   28 juni 

    

     Woensdag  29 juni 

   Fruit-groente dag 

   Excursie groep 7  

     Donderdag  30 juni 

  

     Vrijdag   01 juli 

   Fruit-groente dag 

   Baken got Talent 

   Zomerfeest 14.30 

      

      

    

   

 

 

 

 

     Jarig de komende week 

     Zondag 26-06 Asenay groep 3 B 

     Maandag 27-06 Sumeyye 1/2 B 

     Dinsdag 28-06 Evi groep 3 B 

   Selena groep 1/2 B 

     Woensdag  29-06 Sacha groep 8 

     Donderdag 30-06 Dain groep 1/2 D 

 

     Van harte gefeliciteerd en een fijne dag ! 

 

 

 

 

 

Mediatoren deze week: 
Davey & Sem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doorschuifochtend 

Woensdag was het doorschuifochtend en hebben 
alle kinderen al een uurtje bij hun nieuwe leerkracht 
en in het “nieuwe” lokaal gezeten. Alvast een klein 
voorproefje voor volgend schooljaar. Ook waren er  
nieuwe kinderen, die na de zomervakantie gaan 
starten, te gast. We merkten al dat kinderen zich 
snel thuis voelden.  
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Toetsen, rapporten en overdracht 
Komende week worden nog de laatste toetsen  
afgenomen. Het team zal vervolgens rapporten 
maken, evalueren en de interne overdracht 
verzorgen. Leerkrachten en IB-ers spreken met 
elkaar alle kinderen kort door. Dit zal voor een deel 
ook in de laatste week van de zomervakantie 
plaatsvinden zodat iedereen goed voorbereid en 
geïnformeerd kan starten. 
 
De leerkracht- ouder- kind startgesprekken vinden 
na de zomervakantie in september plaats. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Overdracht directie en interne begeleiding 
Er wordt op dit moment veel tijd gestoken in de 
overdracht van directietaken en IB zaken. 
De meeste ouders zien de nieuwe directeur, 
Ethlyne Hart, ‘s morgens al regelmatig op het plein. 
Voor de kinderen inmiddels ook al een bekend 
gezicht.  
De nieuwe intern begeleider, Marisca Rouw, is ook 
regelmatig op school om zich te laten inwerken door 
Eugenie en Peter. 
Kortom, de weken vliegen om. Het afscheid komt 
dichtbij. Opmerking van een van de kleuters in de 

gang: ”Hallo oude directeur”      

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

          BGT 
Vrijdag is het Baken’s Got Talent. Een 

evenement voor alle kinderen in de grote gymzaal. 
Vanuit elke groep is er een optreden en natuurlijk 
zal de jury alles beoordelen. Tijdens het zomerfeest 
mogen de winnaars nog een keer hun act laten zien  
zodat ouders dit ook kunnen meebeleven. 
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Zaanse Kinderjury- Hotze de Roosprijs 
Ook dit jaar hebben de kinderen van de groepen 6 
en 7 een aantal boeken gelezen en gestemd voor 
de Zaanse Kinderjury. Wie gaat de winnaar 
worden? 
Het wordt zondag bekend gemaakt op de 
Kinderboekenmarkt. Een evenement bij het 
Darwinpark. Een aanrader om met de kinderen 
heen te gaan. Alle info is verderop in de Brulboei  te 
lezen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Bildungsmodel Agora 
Vanuit het Agora Bildungsmodel heeft ons bestuur 
elk jaar een thema waar alle scholen mee aan de 
slag gaan. Dit jaar was het ecojaar en is er 
aandacht geweest voor thema’s als afval, milieu en 
bijv. moestuinieren. 

 
In onze moestuintjes in de patio groeit alles nu 
lekker door. Fijn dat het af en toe ook regent…… 

 
 
 
 
 
 

Agora Sportjaar 
Het nieuwe schooljaar zal in het teken staan van 
sport en beweging. Onderwerpen als gezondheid, 
bewegen, fit en vitaal krijgen extra aandacht. 
Bewegen is goed voor het welzijn van kinderen.  
Op de studiedag Leren aan de Zaan is het 
startschot al gegeven en zijn alle leraren voorbereid 
en opgewarmd. Door onze vakleerkracht Bas 
Zwolsman, wordt in samenwerking met het team,  
gewerkt aan een sportkalender. Elke maand staat 
er een activiteit centraal en worden er accenten 
gelegd. We kunnen ons voorstellen dat er ook 
ouders zijn die ideeën hebben, actief zijn in de 
sportwereld, connecties hebben, korting kunnen 
regelen. Denk aan sportclinics, entrees enz. 
We houden ons van harte aanbevolen voor 
suggesties. U kunt mailen naar info@het-baken.nl 
 
 

 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Excursie groep 7 
Woensdag staat er een excursie naar de 
Rioolwaterzuivering op het programma . 
De kinderen gaan met de leerkrachten en extra 
ouders op de fiets hier naar toe. 
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ZOMERFEEST 
 

De ouderraad is bezig met de 
voorbereidingen voor het zomerfeest. 
Dit is op vrijdagmiddag 1 juli na 
schooltijd.  
Ouders en kinderen kunnen aansluitend op de 
schooltijd om 14:30 uur gezellig op het schoolplein 
blijven kletsen, iets drinken, optredens bekijken, 
meedoen aan het Rad van Fortuin enz.  
 

• Prijzen voor het Rad van Fortuin kunnen nog 
steeds op school ingeleverd worden 

• Op vrijdagochtend/middag kunt u iets 
lekkers afgeven of meenemen,hapjes hartig 
en zoet en natuurlijk vanuit alle landen en 
culturen 

 
Voor het Rad van Fortuin worden die middag  
lootjes verkocht. Let op: hier is contant geld voor 
nodig want pinnen is niet mogelijk. 
 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Van de MR……… 

Woensdag nam de ouder- en personeelsgeleding 
van de MR afscheid van voorzitter Anke Laffort.         
Zij zal na 4 jaar het stokje doorgeven. Anke blijft 
nog wel actief als lid van de GMR                                    
(Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad voor 
Agora). Gelukkig is er al een nieuw MR lid 
gevonden. Marieke Guldemond-Korf heeft twee 
kinderen op onze school en zal m.i.v. augustus lid 
zijn van de MR. Zij zal zich in september voorstellen 
in de Brulboei. We bedanken Anke enorm voor haar 
inzet in de MR en daarmee voor onze school. 

 

 

 

 

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.comDe 
Zaanse Kinderboekenmarkt is Gigagroen!  
  

 
Zondag 3 juli 2022 

14.30 uur tot 16.30 uur 
Het Baken 

Vanaf 4 jaar 
Knutselen, koken, 
voetbal, spelletjes 
en nog veel meer. 

Voor tieners is er vanaf 15.15 uur een apart programma. 
Toegang is GRATIS 

Meer info: kerkinwesterwatering@gmail.com 
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Na 16 jaar op de vertrouwde Schans is De 
Zaanse Kinderboekenmarkt dit jaar op een 
nieuwe plek: stadsboerderij Het Darwinpark. 
Deze prachtige, gigagroene locatie is dit jaar dé 
plek voor het leukste kinderfestival van de 
Zaanstreek. Op zondag 26 juni van 11:00 tot 
17:00 uur wordt het met meer dan dertig 
superleuke, gratis doe-dingen en (tweedehands) 
boekenkraampjes één groot feest.   
  
Traditiegetrouw wordt op de Zaanse 
Kinderboekenmarkt de Hotze de Roosprijs uitgereikt 
aan de beste kinderboekenschrijver-debutant. Maar 
er is meer! Ontmoet je favoriete 
kinderboekenschrijver in persoon en ga langs alle 
kraampjes voor meer dan dertig gratis doe-dingen! 
Van vogelfluitjes verven in de Oekraïense ambacht 
stijl, tot goudzoeken in de grootste zandbak van de 
Zaanstreek. Ontroerende liedjes over liefdesbrieven 
in de oorlogstijd, luisteren naar spannende verhalen 
tot lekkere hapjes eten en zelf brood bakken. Voor 
het hele gezin is er genoeg te doen.  
  
 
 
 
 
 
 
 

 
Vooraf aan de Zaanse Kinderboekenmarkt kunnen 
kids aan de slag met de Sjoerd en de Stapelstad 
kleurplaat. Of de Stapelstad Minecraft Challenge! 
De kleurplaten liggen verspreid over de hele 
Zaanstreek en kunnen vooraf worden afgehaald bij 
stadsboerderij Het Darwinpark. Kinderen kunnen de 
kleurplaat of Minecraft challenge op de dag zelf 
inleveren bij de knotsgekke Stapelstad Bouwkeet 
om kans te maken op een prijsje. De boeken zelf 
(en natuurlijk héééééél veel andere boeken) zijn te 
koop met vertalingen erbij in het English, Deutsch, 
Türk en український.  
  
In de geitenstal wordt op deze dag voorgelezen en 
ook de stadsdichters zijn van de partij. Naast 
straatpoëzie kan je op het Fluxus hoofdpodium de 
hele dag van culturele activiteiten genieten en om 
14:30 vindt daar de Hotze de Roos prijsuitreiking 
plaats. De Zaanse Kinderjury heeft drie finalisten 
bekend gemaakt: Rico van de Berg, Tijs van Marle 
en Rico Hop.   
  
Op de stadsboerderij wemelt het die dag ook van de 
muizen. Sam en Julia van het Muizenhuis komen 
hoogstpersoonlijk een cursus muizendeurtjes-
schilderen-voor-beginners geven. Verder bruist en 
borrelt het bij het kraampje van het Hemlab van de 
groene materie. Je kan je handen prachtig, onder 
het genot van een kopje thee, laten beschilderen 
met Henna of op de foto met Geronimo of Dino! 
Ook kom je onderweg spontaan zomaar 
straattheater tegen; Hadjewat en Karagoz zijn een 
komisch duo bekend van hun traditionele Turkse 
poppenspel.  
  
Geen zin om te lopen of heb je een lekke band? 
Geen nood! De ZKBM Express, onze elektrische 
kinderboekentrein rijdt op de dag zelf door de wijk 
rondom stadsboerderij Het Darwinpark om kinderen 
op te pikken en weer netjes thuis af te leveren. Bij 
de ingang van het Darwinpark krijgen kinderen een 
plattegrond waarop alle activiteiten te vinden zijn.   
 
Kom gezellig zondag 26 juni naar de Zaanse 
Kinderboekenmarkt van 11:00-17:00 uur, dit jaar 
bij stadsboerderij Het Darwinpark in Zaandam. 
De toegang en alle activiteiten zijn gratis. Meer 
info? Kijk op de facebookpagina van De Zaanse 
Kinderboekenmarkt.   
 


