De Bijbelverhalen
In de kleutergroepen wordt deze week verteld over het volk Israël. Ze zijn gevlucht uit Egypte en zijn nu in de
woestijn. Daar krijgen ze van God de tien geboden. Ook wordt er een tenthuis gemaakt voor God. Volgende week
wordt er verteld over Ruth. Ruth gaat met haar schoonmoeder Naomi mee naar de, voor haar vreemde, stad
Bethlehem. God zorgt voor hen en ze worden geholpen door Boaz. Boaz trouwt met Ruth en er komt weer geluk
in het leven van Naomi.

In de groepen 3 t/m 8 is het thema van deze week: Verrassing! ( Genesis 29: 15-30, 30: 25-43 en 33: 1-20)
Jakob denkt dat Rachel zijn bruid is, maar de volgende ochtend blijkt dat hij met Lea getrouwd is. Als hij ouder is,
gaat hij zijn broer Esau tegemoet. Een groot geschenk gaat voor hem uit.
Volgende week is het thema: I k zie je wel (Jesaja 40: 1-1 en Lucas 1: 5-38)
We horen deze week over de priester Zacharias. In het eerste verhaal leest hij uit een
oude boekrol van de profeet Jesaja. Hij leest dat God zijn volk niet vergeet – zijn woord
houdt altijd stand. In het tweede verhaal ervaart Zacharias dat ook zelf. In de tempel
verschijnt een engel die vertelt dat hij en zijn vrouw Elisabeth een zoon zullen krijgen. In
het laatste verhaal van deze week krijgt Maria bezoek van de engel. Zij wordt de moeder
van Jezus.
Vanaf maandag 2 december zullen wij op school stilstaan bij Advent. In de 4 weken voor het Kerstfeest leven wij
toe naar de viering van de geboorte van de Here Jezus. In iedere groep worden Bijbelverhalen uit het
Kerstevangelie verteld rondom het thema ‘Wonder boven wonder’ en worden ook Adventskaarsen aangestoken.

_____________________________________________________
Sint
Sinterklaas is ondertussen in Nederland aangekomen en vanochtend hebben de
kinderen, als voorproefje op het Sinterklaasfeest, al een presentje in hun schoen
aangetroffen. Ook is de school door de Ouderhulpgroep prachtig versierd in
Sintsfeer. Volgende week donderdag is het echt zover: Sint zal
Het Baken dan weer een bezoek brengen. Hij hoopt woensdag 5 december a.s.
rond 8.30 uur/8.45 uur bij ons op school te komen. Na aankomst brengt Sint een
bezoek aan de groepen 1 t/m 4. In de groepen 5 t/m 8 wordt Sint gevierd middels
surprises. We willen er met elkaar weer een leuk feest van maken.
Als ouder bent u van harte welkom om naar de aankomst van Sint en zijn pieten
te komen kijken. We willen wel aan u vragen om buiten het schoolhek te gaan
staan. Ook willen we u vragen om eventuele zelfgemaakte foto’s voor u zelf te
houden en niet te verspreiden.
We willen u erop attenderen dat er op donderdagochtend 5 december voor schooltijd NIET geparkeerd kan
worden in de parkeervakken naast het schoolhek (Koelemaaier) en ook NIET in de straat naast het schoolhek
aan de kant van de directiekamer en de ib-kamer. Wilt u dit ook doorgeven aan opa’s, oma’s en oppasouders
die deze ochtend de kinderen naar school brengen?
Alvast dank voor uw medewerking!

____________________________________________________
Kerstviering
Op donderdagavond 19 december zullen alle kleuters het Kerstfeest vieren met
hun ouders in de aula van onze school. Met nadruk willen we noemen dat
alleen de ouders uitgenodigd worden, omdat we beperkt zijn in onze ruimte.
We vragen u dan ook voor uw jongere kinderen oppas te regelen en geen
andere bezoekers mee te nemen.
De groepen 3 t/m 8 zullen op deze avond de Kerstviering in hun eigen groepen
vieren. De vieringen beginnen om 19.00 uur en zullen rond 19.45 uur afgelopen
zijn. We nodigen alle ouders uit na de viering hun kinderen op te komen halen
en op het plein nog iets te komen drinken en elkaar te ontmoeten. Op deze
donderdag maken we gebruik van het continurooster. De kinderen eten tussen
de middag kosteloos in hun eigen groep en zijn om 13.30 uur uit.

Herhaalde oproep:
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 s choonmaak@fsobv.nl.
We hopen als school dat er op korte termijn iemand gevonden wordt, die via FSO een deel van ons schoolgebouw
wil schoonmaken!

____________________________________________________
Herhaalde oproep:
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!
De tijd begint nu echt te dringen, dus we hopen dat er iemand is die zich meldt en onze school wil helpen!

____________________________________________________
Fietsenstalling
Onlangs heeft de Leerlingenraad, in samenspraak met één van onze coördinatoren Verkeer, de afspraken rondom
het parkeren in de fietsenstalling onder de loep genomen en de bestaande afspraken en aanvullingen verspreid
onder het team. Deze afspraken zijn ook gedeeld met onze leerlingen. Reden hiervoor was dat veel leerlingen bij
de Leerlingenraad hadden aangegeven dat het parkeren in de fietsenstalling een aandachtspunt is.
De belangrijkste afspraken om te delen met u zijn:
1. Kinderen die wonen buiten de ring: Werkensedijk, Biezengors, Binnengriend en Buitenlaag
mogen op de fiets naar school komen. Als je gym hebt, mag iedereen op de fiets komen.
2. Als je binnenkomt (binnen de fietsenstalling) en je bent als eerste, dan graag de fiets
achteraan in de fietsenstalling zetten en anders achter aansluiten.
3. Als je een BMX of een fiets zonder standaard hebt: graag even op hangen in het fietsenrek.
4. Als je op de step of skateboard komt: graag de step of het skateboard onder het
trappenhuis zetten als de bel gegaan is.
5. Als je je fiets parkeert graag, als je een fietsmand hebt, je fiets met de mand naar het rek
parkeren.

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.

