De Bijbelverhalen
In de kleutergroepen wordt deze week verder verteld over Adam en Eva. Zij wonen in het paradijs. Zij eten van
een vrucht, waarvan ze van God niet mochten eten. Hierna moeten ze buiten het paradijs gaan wonen.
Volgende week worden de bijbelverhalen over Noach verteld. Noach bouwt een ark en samen met de dieren bleef
hij tijdens de zondvloed in leven. God maakt een nieuw begin met de
mensen.
In de groepen 3 t/m 8 is het thema van deze week: W
 at wil je nog meer?
(Genesis 2: 4-25 en Genesis 3)
God heeft de mens gemaakt en heel veel dieren. De mens geeft alle dieren
een naam, maar hij mist iemand die bij hem past. Daarom maakt God nog
een mens, zodat ze samen verder kunnen. Ze mogen eten van bijna alle
bomen in de tuin. Maar die ene boom…
Volgende week is het thema: C
 ode rood ( Genesis 4: 1-16, 6: 9-22 en 7:
1-24)

Het was mooi, het was goed. Maar in de verhalen van deze week wordt het ‘code rood’. Het bloed van Abel valt
op de aarde, als teken van hoe het mis kan gaan tussen mensen.
Deze week beginnen we ook met het verhaal van Noach. Er gaat zoveel mis op aarde, dat het zo niet verder kan.
Noach wordt gewaarschuwd: hij moet een ark bouwen om aan de vloed te ontkomen.

_____________________________________________________

____________________________________________________
Nieuwe Missie en Visie van Het Baken
Vol trots presenteren we u de nieuwe Missie (Waar staat Het Baken voor?) en Visie (Wat is onze droom?).
Na een intensief traject, waarbij we als team begeleid werden door sSprong, hebben we de volgende Missie en
Visie vormgegeven:
Waar staan wij binnen CBS Het Baken voor:
VERTROUWEN:
Op CBS Het Baken hebben we vertrouwen in God, in elkaar en in onszelf;
-In dit vertrouwen is onze Christelijke identiteit leidend.
ONTWIKKELEN:
Op CBS Het Baken ontwikkelen kinderen de vaardigheden en kennis die zij nodig hebben voor nu en
in de toekomst;
-In een inspirerende en uitdagende leeromgeving;
-Door teamleden die zich blijven ontwikkelen.
BEKRACHTIGEN:
Op CBS Het Baken stimuleren en bekrachtigen we ieders talenten;
-Talenten: de persoonlijke mogelijkheden die we hebben gekregen;
-Stimuleren: aanmoedigen en uitdagen om de volgende stap in je ontwikkeling te durven zetten;
-Bekrachtigen: trots zijn op jezelf en elkaar én de successen met elkaar vieren!

Wat is onze droom? Waar willen we naartoe groeien?
Wij willen voor kinderen Het ‘Baken’ zijn en groeien naar …een omgeving waar kinderen plezier
hebben, betrokken zijn en zichzelf ontwikkelen tot zelfstandige en verantwoordelijke mensen, die vol
vertrouwen in zichzelf de snel veranderende maatschappij in durven duiken.
Binnen en buiten ons schoolgebouw ziet u onze Missie en Visie terug in de vorm van foto’s (in iedere gang van
een bouw hangt een serie van 3 foto’s aan een oranje wand), kernwoorden en het logo van onze school op de
ramen van de aula. Vandaag is de klim- en klauterboom op ons schoolplein onthuld. Hiermee willen we voor de
kinderen benadrukken dat we een nieuwe periode ingaan en dat deze boom voor ons een start is om nog meer te
komen tot een omgeving waar kinderen zich niet alleen ontwikkelen, maar ook plezier hebben.
De komende jaren zullen de nieuwe Missie en Visie de leidraad zijn van waaruit we werken en de stip op de
horizon zijn waarheen we willen groeien.

____________________________________________________
Dank
Bij het zichtbaar maken van onze nieuwe Missie en Visie en het opknappen van ons teamcafé hebben we hulp
gekregen van een aantal vrijwilligers. Graag willen we hen in het zonnetje zetten en hen hartelijk bedanken voor
hun hulp:
-Oscar van Bemmel (teamcafé)
-John van Genderen (teamcafé)
-Frans Schmidt (teamcafé)
-Ger van Mourik (belettering Missiewoorden)
-Jan van Veen (schilderwerk)
-Jacoline Nieuwkoop (foto’s)
-De Jong Groenbeheer (klim- en klauterboom)

____________________________________________________
Sponsorloop
Ondanks de (lichte) regen mogen we terugkijken op een
geslaagde sponsorloop. De kinderen hebben hun uiterste best
gedaan en heel veel rondjes gelopen voor onze goede doelen:
TEAR en Red een Kind. Het opgehaalde geld mag deze week en
volgende week ingeleverd worden bij de eigen leerkracht.

____________________________________________________
Schoolgids 2019-2020
Bij deze Bakenpraat ontvangt u onze geheel vernieuwde Schoolgids 2019-2020. In deze schoolgids vindt u allerlei
praktische informatie over onze school. Leest u de informatie goed door?
We hebben geprobeerd om bij het plaatsen van de foto’s in de schoolgids te letten op de privacyvoorkeuren
(zoals die bij ons bekend waren). Mochten we per ongeluk toch een foto van uw kind in de schoolgids geplaatst
hebben, terwijl dit niet mag: geef het dan aan ons door (via de directiemail). Wij zullen de foto dan uit de
schoolgids verwijderen. Volgende week dinsdagmiddag zullen wij de schoolgids online plaatsen. Het is dus fijn als
u dit dan voor komende dinsdagmiddag aan ons doorgeeft.

_____________________________________________________

Studiedag op vrijdag 13 september
Komende vrijdag 13 september heeft het gehele team een studiedag omtrent het aansluiten bij meer- en
hoogbegaafde kinderen. Binnen het Christelijke Samenwerkingsverband van Gorinchem en omstreken is
afgesproken dat alle basisscholen scholing volgen over dit onderwerp. Deze vrijdag zijn alle kinderen vrij!

_____________________________________________________
Voorstellen stagiaires
Binnen onze school zijn een tweetal nieuwe stagiaires gestart. Zij stellen zich graag aan u voor:
Hallo allemaal,
Mijn naam is S’ea van de Water en op de maandag en de dinsdag loop ik stage in groep 5b.
Ik zit in het tweede jaar van de Marnix academie (PABO) tot eind januari zal ik in groep 5
stage blijven lopen. Ik volg deze opleiding omdat ik het leuk vind om met kinderen te werken.
Ik hoop een leuk jaar met de kinderen van groep 5 en met u te hebben.

Hallo! Mijn naam is Sanne van den Heuvel en ben zeventien jaar. Ik zit op het Hoornbeeck College in
Rotterdam. Daar volg ik de opleiding SAW, de richting onderwijsassistent. Momenteel loop ik twintig
weken stage op Het Baken, waar ik het erg naar mijn zin heb. Vooral het begeleiden van kinderen
met de vakken die ze moeilijk vinden. Daarnaast vind ik het contact met kinderen ook erg leuk.
Hiervoor heb ik stage gelopen op SBO de Akker in Werkendam. Ons gezin bestaat uit mijn ouders,
vier broertjes (van 15, 13, 10, en 7) en een zusje (van 2) in Werkendam. Ik hoop dat ik een leerzame
tijd heb op Het Baken!
Naast bovenstaande dames loopt juf Nienke Golverdingen dit schooljaar opnieuw stage bij ons. Ditmaal als
LIO-student (PABO-student in het laatste jaar van haar opleiding). Zij loopt stage in groep 8a bij meester Johan
Steketee.

_____________________________________________________
Drinken in een beker en gezonde hap
We bemerken dat er veel kinderen zijn die een pakje drinken mee naar school nemen om op te drinken rondom de
pauze. Onze afvalberg groeit hierdoor. Wij willen u (in het kader van duurzaamheid en minder afval) vragen om
uw kind in plaats van een pakje drinken een beker met drinken mee te geven.
Ook willen we het volgende benadrukken: Rondom de pauze is er gelegenheid iets te eten en te drinken. We
adviseren daarvoor fruit, een boterham of een koek mee te geven. Woensdag is in alle groepen onze fruitdag. Dan
moet in plaats van een koek, fruit meegenomen worden om in de pauze op te eten.

_____________________________________________________

Stopzetten inzamelen batterijen
We hebben besloten om met ingang van dit schooljaar geen batterijen meer
in te zamelen op school. We zijn geschrokken van het bericht omtrent het
afbranden van een fietsenzaak in Schelluinen met als oorzaak een
inzamelton voor batterijen. Voortaan kunt u uw batterijen inleveren in
diverse winkels en bij het afvalstation in Werkendam.

De clubs van de Maranathakerk gaan weer beginnen!
Na de startdag (14 september) gaan de jeugdclubs weer van start.

Als je in groep 5 zit, mag je kiezen of je naar de
middagof avondclub
gaat.

De contributie is 15 euro voor het gehele seizoen
(7,50 tot de kerst en 7,50 tot de afsluiting).
Wij hebben er weer heel veel zin in!
De leiding van de jeugdclubs

