
 

 

 
De Bijbelverhalen 
 
In de kleutergroepen wordt deze week en volgende week verteld over het volk Israël in Egypte. De farao van 
Egypte wil het volk niet laten gaan. God zorgt voor allerlei plagen in het land Egypte. Laat 
de farao het volk nu wel gaan? 
 
In de groepen 3 t/m 8 is het thema van deze week: Wat is het waard? (Genesis 24: 1-67 
en 25: 19-34) 
De knecht van Abraham moet een vrouw zoeken voor Isaak. Hij vindt Rebekka ver weg, en 
zij laat alles achter om haar nieuwe leven te beginnen. Later wordt Rebekka moeder van 
twee jongens, die ook twee volken zijn. Esau verkoopt zijn rechten voor een kop soep. 
Volgende week is het thema: Ben jij het echt?(Genesis 27: 1-40, 28: 10-22 en 29: 1-14) 

 



Verkleed als zijn broer gaat Jakob naar vader Isaak om de zegen in ontvangst te nemen. Nu is hij gezegend, maar 
hij moet wel vluchten. In de woestijn ontdekt hij dat God bij hem is. Hij komt uit bij Laban, een broer van zijn 
moeder. 

_____________________________________________________ 
 

 

____________________________________________________ 
 
Week van de Mediawijsheid 
Op Het Baken besteden we aandacht aan "De 
week van de Mediawijsheid", die loopt van vrijdag 8 
t/m vrijdag 15 november 2019. In alle groepen 
worden verschillende lessen gegeven met 
betrekking tot mediawijsheid. Hiervoor gebruiken 
we de online methode www.basisonderwijs.online. 
Het doel van de lessen is om de leerlingen op een 
speelse manier te leren omgaan met media. Voor 
elke groep is een themaspecifieke 
mediawijsheid-les ontwikkeld, waarin telkens 
dezelfde opzet is gehanteerd: doel, leerdoelen, 
onderdelen, duur, benodigdheden en 
verwerkingsopdrachten. De opbouw van de 
thema's is als volgt: 
Groep 1: De Doos, Televisieprogramma’s en 
Prentenboeken 

Groep 2: Wat is een pictogram? 
Groep 3: Media gebruiken 
Groep 4: Reclame 
Groep 5: Is alles waar? (3 lessen) 
Groep 6: Wie ben jij op Internet? (2 lessen) 
Groep 7: Cyberpesten (2 lessen) 
Groep 8: Omgaan met sociale media (2 lessen) 

Mocht u hierover vragen hebben, dan kunt u contact 
opnemen met meester Johan Steketee 
(j.steketee@hetbaken-werkendam.nl). 

____________________________________________________ 

 



Medewerker Schoonmaak gezocht op Het Baken 
Wij zijn op zoek naar een schoonmaakmedewerker om onze school elke dag weer spik en span schoon te maken. 
Het betreft een parttime functie, van maandag tot en met vrijdag. De werktijden zijn in overleg na schooltijd.   
 
BEN of KEN jij iemand die graag onze school wilt helpen met de schoonmaak, neem dan contact op met FSO op 
015-3612612 en vraag naar Liselotte of Bianca of stuur een e-mail naar schoonmaak@fsobv.nl. 
 

 

  

____________________________________________________ 
 
Fietscontrole groepen 5-8 
Op dinsdagmiddag (29 oktober) is voor de groepen 5-8 de fiets (verlichtings) controle 
op school gehouden. In totaal hadden 181 kinderen hun fiets bij zich, welke we 
allemaal gecontroleerd hebben op werking verlichting, aanwezigheid reflectie, 
degelijkheid trappers, werking remmen, geluidsproducerende bel, dichte en 
vastzittende handvatten. 
Na de controle zijn de controle kaartjes bekeken en geteld en zijn we op de volgende 
verdeling uitgekomen: 
 

controlepunten   percentages 

fietsen waar alle controlepunten goedgekeurd zijn  35,4 %  

fietsen waar niet alle controlepunten in orde waren, maar waar de verlichting 
wel in goede staat was  

50,2% 

fietsen waar de verlichting afgekeurd is  14,4% 

 
In totaal was de fietsverlichting van 85,6 % van de aangeboden fietsen in orde; fijn dat de verlichting van zoveel 
fietsen (155) in orde is. De kinderen krijgen hun controle kaartje mee naar huis. U kunt dan zien of de fiets van uw 
kind helemaal verkeersveilig is, of dat er misschien nog een kleine handeling verricht moet worden om uw kind 
veilig op de fiets het verkeer in te kunnen laten gaan. 
 

____________________________________________________ 

 

Opslagruimte gezocht! 
Het afgelopen jaar hebben onze Kerstspullen en enkele meubels bij een familie van 
onze school mogen staan. Helaas kunnen we vanaf december daar onze spullen 
niet meer opslaan. Wij zijn dus op zoek naar nieuwe opslagruimte. 
 
Wie heeft er thuis/in een loods/in een schuur ruimte over om onze Kerstspullen en 
enkele meubels op te slaan?  
 
Meld u aan bij meester Johan Nieuwkoop: directie@hetbaken-werkendam.nl 
Alvast dank voor het aanmelden. Wij zijn hier erg blij mee en u zou ons enorm 
helpen! 
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Hoi allemaal, 
  
Op maandag 25 november is er in de gymzaal van Vlechtwerk een naschoolse activiteit. Van 
14.30 tot 15.30u of van 15.30 tot 16.30u kunnen de kinderen van groep 1 t/m 8 zich uitleven in een 
volgebouwde gymzaal; touwzwaaien, trampolinespringen, ringen, duikelen aan de rekstok, lekker 
dansen op een muziekje, klimmen in het klimrek, enz. Train je ‘Pieten’skills of kom gewoon lekker 
sporten! 
  
Er kunnen 30 kinderen per les meedoen, en de inschrijving staat vanaf nu open op Sjors Sportief: 
https://www.sportcoachaltena.nl/activiteiten?gemeente%5B0%5D=81&types%5B0%5D=1&plaatse
n%5B0%5D=567&data%5B0%5D=11-2019&times%5B0%5D=2 
  
Op maandag 2 december en 9 december zal er ook een naschoolse activiteit zijn, de invulling van 
deze data volgt nog! 
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Kerstconcert Pearl Jozefzoon In Werkendam 

 

Op donderdag 12 december geeft Pearl Jozefzoon een avondvullend 
kerstconcert in de Maranathakerk in Werkendam. Samen met haar 
band en backing vocals laat Pearl de bezoekers prachtige 
kerstnummers horen. Uiteraard komen ook alle nummers van de cd 
'Het Licht Komt Eraan' aan bod. Samen staan we stil bij het 
kerstverhaal.  

De tickets zijn te koop bij This-it en bij de Angelot in Werkendam. U 
kunt ze natuurlijk ook altijd online kopen via www.eventsforchrist.nl. 
De prijzen voor een kaartje zijn €5 voor kinderen t/m 12 jaar en 
€12.50 voor oudere kinderen en volwassenen. Nodig familie en 
vrienden uit en beleef met Pearl een mooie kerstavond! Voor meer 
informatie kunt u terecht op de eventpagina op Facebook: 
Kerstconcert Pearl Jozefzoon In Werkendam.  
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