De Bijbelverhalen
In de kleutergroepen wordt deze week en volgende week verder verteld over Jozef. Jozef mag de droom van de
farao uitleggen en wordt onderkoning. De broers van Jozef komen naar Egypte om koren te halen. Jozef maakt
zichzelf bekend aan zijn broers en vergeeft zijn broers voor hun daden. Jozef weet dat God een plan met hem had
in Egypte en altijd bij hem gebleven is.

In de groepen 3 t/m 8 is het thema van deze week: W
 aar ga je heen? (Genesis 12:
1-20 en 13: 1-18)
Abram wordt door God geroepen. Hij gaat weg uit zijn land, weg uit zijn familie, op reis
naar een toekomst die God hem zal wijzen. In het tweede verhaal horen we over
Abram en zijn neef Lot. Ze gaan elk op een eigen plek wonen en Lot mag kiezen. Hij
kiest het land dat hem het mooist lijkt.
Volgende week is het thema: B
 eloofd is beloofd ( Genesis 15: 1-21, 16: 1-16 en 18:
1-15)
God heeft Abram een kind beloofd. Maar het is nog niet makkelijk om te blijven geloven in die belofte. Moet Abram
misschien zelf iets doen om God te helpen bij het uitvoeren van zijn belofte? Of moet hij gewoon afwachten?
Uiteindelijk ontdekt hij dat God doet wat hij zegt. Sara en Abram krijgen een kind.

_____________________________________________________

____________________________________________________
Dank
Opnieuw werden we verrast door de hulp van een aantal ouders/grootouder:
Het zand onder onze klim- en klauterboom werd deels weggehaald en vervangen
door speelmix. Dit werd uitgevoerd door: onze klusjesman Martin Bouman en zijn
collega. Zij werden geholpen door een vader (Jozua Zeldenrust) en een hele stoere
oma (Corrie van der Zouwen). We zijn erg blij met het mooie resultaat!
Vader Ritmeester heeft de losse spijl uit ons schoolhek keurig vast gesoldeerd. Ook
hier zijn we erg blij mee!
Dank hiervoor!!
Ik vind het erg mooi om te zien en te bemerken dat we als school een beroep kunnen doen op ouders en dat er
iedere keer ouders zijn die ons willen helpen. Dit waarderen wij als team enorm!

____________________________________________________

Even voorstellen
Sinds enkele weken loopt er een tweede stagiaire onderwijsassistent rond bij ons op school: Corieke Goudswaard.
Zij stelt zich graag aan u voor:
Hallo allemaal,
Mijn naam is Corieke Goudswaard, ik volg de opleiding
onderwijsassistent op het Hoornbeeck College. De komende 15
weken loop ik stage op het Baken in Werkendam. Ik ben ondertussen
goed gewend aan alles en hoop de komende tijd groepjes kinderen
vooral uit de bovenbouw te gaan begeleiden en af en toe in de
klassen te zijn. Het afgelopen jaar heb ik stage gelopen bij Trema
kinderopvang. Ons gezin bestaat mijn ouders en 3 zusjes (16, 13 en
2) en een broertje (8 ) en we wonen in Werkendam dus de school is
lekker dichtbij! Ik hoop op een fijne tijd op het Baken!

____________________________________________________
Sponsorloop
Op woensdagochtend 11 september hebben we een sponsorloop
gehouden voor onze twee goede doelen:
TEAR en Red een Kind!
Deze sponsorloop heeft het enorme bedrag van 9191 Euro opgebracht!
Een prachtig eindresultaat! Wij zorgen ervoor dat beide goede doelen de
helft van dit bedrag ontvangen.
We willen iedereen bedanken die heeft geholpen bij deze sponsorloop en
willen vooral de kinderen bedanken voor hun enorme inzet!!

____________________________________________________
Kinderboekenweek
Op maandag 30 september is de Kinderboekenmaand bij ons op school van start gegaan.
Het thema van deze maand is: R
 eis mee!
‘s Morgens werd dit thema geopend met een toneelstuk voor de groepen 1
t/m 4. Het toneelstuk ging over de Boekenbus. De bus had een lekke band
en deze moest gemaakt worden. De werkman, de dokter, de bakker, de
tuinierster en de tandarts kwamen langs om de chauffeur van de
Boekenbus te helpen. Helaas... niets hielp.
Gelukkig hadden de juffen uit het publiek een goed idee: We hebben
kennisboeken nodig, waarvan we kunnen leren. In het boek van Garage
Gust stond hoe een band verwisseld kan worden. De chauffeur heeft samen
met de werkman de klus geklaard!
‘s Middags vond de opening voor de hele school op het plein plaats. Alle teamleden liepen verkleed als reizigers
rond.
Ook is er afgelopen week elke dag een extra bel afgegaan in de school. Zodra de bel klonk, moesten alle klassen
stoppen met waar ze mee bezig waren en werd er een kwartier voorgelezen door de leerkracht.
De weken tot aan de herfstvakantie staan nog in het teken van het thema: Reis mee!
Er wordt vooral aandacht geschonken aan de vervoersmiddelen waarmee we kunnen reizen.
Wij zien uit naar een leuke maand, waarin het lezen nog meer, positieve aandacht krijgt!

_____________________________________________________
Parkeren van fietsen in de fietsenstalling
De fietsenstalling van onze school is niet groot. Om de ruimte optimaal te kunnen benutten en meer fietsen kwijt
te kunnen, willen we aan alle kinderen vragen om hun fietsen NIET achterstevoren in de fietsenstalling te
plaatsen. We zien nu dat er behoorlijk wat fietsen met hun mand erop achterstevoren staan. Dit heeft als gevolg
dat deze fietsen meer plaats innemen.
Wilt u dit thuis bespreken met uw zoon/dochter? Alvast dank hiervoor! In de klassen besteden we hier uiteraard
ook aandacht aan.

_____________________________________________________
Vanuit de OuderHulpGroep
Graag brengen we nogmaals het onderstaande bericht onder uw aandacht:
Het nieuwe schooljaar is alweer een paar weken op weg en ook wij als OuderHulpGroep hebben onze taken weer
opgepakt. Achter de schermen zijn we ons alweer aan het voorbereiden op de komende activiteiten (schoolontbijt,
Sinterklaas, Kerst etc). Zoals u weet kunnen deze activiteiten niet zonder de vrijwillige ouderbijdrage.
De vrijwillige ouderbijdrage voor dit schooljaar blijft € 40,00 per leerling.
Wanneer u GEEN machtiging heeft afgegeven vragen wij u de ouderbijdrage voor 15 oktober
2019 over te maken op bankrekeningnr NL49RABO 0368728668 t.n.v. de Stroming, ovv
naam en groep van uw kind.
Als u een machtiging heeft afgegeven, zal deze rond 8 oktober worden afgeschreven.
Ouders van nieuwe leerlingen hebben een brief ontvangen met machtigingsformulier.
Wanneer u hiervan gebruik wilt maken, vragen wij u deze zo spoedig mogelijk in te leveren bij
de leerkracht van uw kind.
Wanneer u denkt: ‘het is toch wel makkelijk de ouderbijdrage automatisch te laten lopen’,
vraag gerust een formulier op school of via de mail.
Voor vragen kunt u mailen naar penningmeester.ouderhulpgroep@hetbaken-werkendam.nl

Fietsverlichtingscontrole 2019
Nu we richting november gaan, merken we heel sterk dat de dagen veel korter zijn geworden. Als
we in deze tijd van het jaar veilig aan het verkeer willen deelnemen, houdt dit in dat we ’s morgens
en ’s avonds weer met verlichting aan op de fiets de weg op moeten. We vinden het belangrijk dat
de kinderen van Het Baken, die waarschijnlijk ook zo af en toe in het donker aan het verkeer
deelnemen, door anderen gezien worden.
We organiseren daarom op dinsdag 29 oktober a.s. voor de kinderen van de groepen 5-8 een
fietsverlichtingscontrole op school. Het is de bedoeling dat de leerlingen van deze groepen
‘s middags met de fiets naar school komen. De kinderen krijgen na afloop de controlekaart mee naar huis, zodat u
kunt zien wat wel/niet in orde is aan de fiets van uw kind.
Het is fijn als u voor 29 oktober thuis al even de fietsverlichting en de andere veiligheidszaken aan de fiets
controleert en, indien nodig, repareert of vervangt. Losse lampjes mogen ook op de fiets gebruikt worden. We
hopen dat we veel fietsen mogen goedkeuren.
Bij de fietskeuring wordt gelet op:
-voor- en achterlicht (wit en rood)
-zij reflectie (wit of geel in het wiel)
-achter reflectie (rood)
-reflectie in de trappers (geel of oranje)
-goed werkende bel
-goed werkende remmen (voor en achter)
-bevestiging van de handvatten aan het stuur

Bij deze Bakenpraat ontvangt u een flyer
van Sjors Sportief en Sjors Creatief. Deze
flyer gaat over het Sjorsboekjes dat deze
week via school wordt uitgedeeld.

Wanneer?
D.V. dinsdag 22 oktober 9.45 uur tot ca. 12.15 uur
D.V. woensdag 23 oktober 9.45 uur tot ca. 12.15 uur
D.V. donderdag 24 oktober 15.15 uur tot ca. 19.45
Donderdagavond is de afsluitavond. De kinderen vinden het leuk als jullie ouders, opa’s & oma’s en verdere
belangstellenden hierbij aanwezig zijn. Aanvang: 19.00 uur tot ca. 19.45 uur.
Wat doen we allemaal?
O.a. zingen, sketch, spelletjes, knutselen speurtocht
Thema?
‘SchatRijk’
Toegang?
Gratis (incl. drinken met wat lekkers, en donderdag 24 oktober incl. eten)
Voor wie?
Kinderen van de basisschool vanaf 5 jaar
Waar?
Verenigingsgebouw ‘De Bron’ in Werkendam
(tegenover de Dorpskerk, Kerkstraat)

