
 

 

 
De Bijbelverhalen 
 
In de kleutergroepen wordt deze week en volgende week verteld over Mozes en het volk Israël. Mozes wordt 
geboren en gered, doordat de prinses hem vindt in zijn zijn biezen mandje. Nadat 
Mozes een Egyptenaar heeft doodgeslagen moet hij vluchten. God zorgt voor Mozes 
en laat hem jaren later teruggaan naar Egypte om bij de farao te gaan vragen om 
het volk Israël te laten vertrekken uit Egypte.  
 
In de groepen 3 t/m 8 is het thema van deze week: Stop! (Genesis 18: 16-33 en 19: 
1-38) 

 



In Sodom gebeuren zulke erge dingen, dat God de stad moet straffen. Maar Abraham onderhandelt met God: Als 
er tien rechtvaardigen zijn, zou u dan de stad niet sparen? Als de engelen naar Sodom gaan, ontdekken ze dat die 
tien rechtvaardigen niet te vinden zijn. De stad staat bol van vreemdelingenhaat, geweld en minachting. Daarom 
moeten Lot en zijn familie weg uit die stad. 
Volgende week is het thema: Zorg voor mij (Genesis 21: 1-21, 22: 1-19 en 23: 1-20) 
Hagar wordt met haar zoon Ismaël de woestijn in gestuurd. Abraham wordt met zijn zoon Isaak de berg op 
gestuurd, waar hij hem moet offeren. Wie zorgt nog voor kinderen, als hun ouders dat niet kunnen? Wie zorgt 
voor ouders, als ze niet weten hoe het verder moet? 

_____________________________________________________ 
 

 

____________________________________________________ 
 
Voortgangsgesprekken 
In de week van 11-15 november vinden de 
voortgangsgesprekken plaats voor de groepen 1, 2, 
4, 6 en 8. Voor groep 1 vinden deze gesprekken 
plaats over de kinderen die tijdens het vorige 
schooljaar op school gekomen zijn. 
De leerkrachten zullen zelf bepalen op welke 
dagdelen zij gesprekken zullen voeren. Via de 
leerkrachten ontvangt u meer informatie over de  
 

gespreksmomenten. In sommige groepen zullen 
intekenlijsten hangen, andere leerkrachten nodigen  
u uit via de Parro-app en weer andere leerkrachten 
zullen u via de mail uitnodigen. Als school zullen we 
de komende tijd op zoek gaan naar een eenduidig 
systeem om u uit te nodigen voor gesprekken. 
Bij de voortgangsgesprekken van de groepen 6 en 8 
zijn de kinderen ook van harte uitgenodigd. Een 
eerste ervaring hebben we opgedaan tijdens de 

 



rapportgesprekken (vorig schooljaar) en nu zullen 
we het meepraten door de bovenbouwleerlingen 
voortzetten richting de voortgangsgesprekken. 

____________________________________________________ 
 
Staking 
Op woensdag 6 november zal er een landelijke stakingsdag zijn voor het onderwijs. 
Vanuit het team van Het Baken heeft niemand aangegeven gebruik te maken van het 
stakingsrecht. Wel wil ik benadrukken dat het team van Het Baken achter de 
stakingseisen staat en er zorgen zijn vanwege het lerarentekort en werkdruk.    

____________________________________________________ 
 
Even voorstellen 
Sinds enkele weken lopen er twee eerstejaars PABO-studenten van de Marnix-Academie bij ons op school stage. 
Zij stellen zich graag aan u voor: 
 
 
Mag ik mij even voorstellen? Mijn naam is Anouk Barger en ik kom uit Gorinchem. Ik ben 
sinds dit jaar student op de MarnixAcademie waar ik gestart ben met de 
pabo-opleiding. Ik ben het komende half jaar te vinden in groep 1C. Ik heb nu al een 
paar dagen mogen genieten in de klas en kijk uit naar alle andere nieuwe 
leermomenten. Misschien tot ziens! 
 
 
 

 
 
 
Hallo allemaal! Mijn naam is Hanne Boele, ik ben 17 jaar en woon in Sliedrecht. Ik zit op de 
Marnix Academie in Utrecht in het eerste jaar. Ik volg deze opleiding omdat ik het heel leuk 
vind om met kinderen te werken. Ik loop tot eind januari elke donderdag stage in groep 7c. 
Ik heb heel veel zin in de komende tijd en ik hoop veel te leren op Het Baken! 
 
 
 

 



 

 



   
 

 

 

 
Kindermiddag op Dankdag 
Hallo allemaal, 
Op woensdagmiddag 6 november a.s. hopen we weer een kindermiddag te organiseren. 
Wanneer? Woensdag 6 november 14:30 – 16:00 uur 
Waar? ‘De Bron’ Kerkstraat 3 (groep 1 – groep 5) 
‘Onder de kerk’ Kerkstraat 5 (groep 6 - groep 8) 
Het thema is: Goed bericht! We behandelen de geschiedenis uit de Bijbel (2 Kon 7:1-11) hierin staat 
hoe na een lange en moeilijke periode van honger, 4 mannen komen met een goed bericht! 
We houden ook nog een collecte, het geld wat we hiermee ophalen gaat naar de voedselbank 
Altena. 
Als afsluiting gaan we knutselen of een spel met elkaar doen. Kom jij ook!!! 

 

 
 
Hallo sportievelingen en creatievelingen!  
Wij zijn super blij om te zien dat de teller na twee weken al op 400  
aanmeldingen staat! Heb je je nog  
niet aangemeld voor één van de activiteiten? Ga dan snel naar  
www.sportcoachaltena.nl want vol =  
vol! Houd de website goed in de gaten want er komen regelmatig nieuwe  
activiteiten bij!  
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