
 

 
 

 

 

 



De Bijbelverhalen 
 
In de kleutergroepen worden deze twee weken de Bijbelverhalen verteld uit het Kerstevangelie. Er wordt gestart 
bij de aankondiging van de geboorte van Johannes. Het laatste verhaal dat in deze periode van Advent verteld 
wordt is het Bijbelverhaal over de wijzen. Zij volgen de ster en gaan op zoek naar het Koningskind. 
 
In de groepen 3 t/m 8 is het thema van deze week: Zing in het donker (Jesaja 8: 23 - 9: 6 en Lucas 1: 39-80) 
Zacharias leest verder in zijn boekrol. Hij leest over mensen die nu nog in het donker zitten, maar een groot licht 
zullen zien. Als Maria op bezoek komt bij Elisabet en Zacharias, zingt ze het uit. En later zingt ook Zacharias, als 
zijn zoon Johannes geboren is. 
Volgende week is het thema: Kom je ook? (Matteüs 1: 18-25 en Lucas 2: 1-20) 
Jozef weet niet of hij wel bij Maria moet blijven. Ze krijgt een kind dat niet van 
hem is; kan hij maar beter weggaan? Maar in zijn droom vertelt een engel hem 
hoe het zal gaan. Jezus zal geboren worden, de zoon van God. Jozef zal het 
meemaken. 
In het Kerstverhaal horen we hoe de herders in het veld te horen krijgen dat 
Jezus geboren is. Ze gaan meteen naar de stal. 
 

_____________________________________________________ 
 
Kerstviering 
Op dit moment is de school gezellig aangekleed met Kerstvieringen (verzorgd 
door de eigen teamleden, de OuderHulpGroep en de groepen 8) en klinken er 
vanuit de lokalen kerstliederen; de periode van advent is in volle gang! 
 
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 donderdagavond 19 december de Kerstviering in hun eigen groepen vieren. De 
vieringen beginnen om 19.00 uur en zullen rond 19.45 uur afgelopen zijn. De kleuters komen na de viering met 
hun ouders naar buiten. De kinderen van groep 3 en 4 mogen om 19.45 uur door hun ouders in de lokalen worden 
opgehaald. De kinderen uit groep 5 t/m 8 komen zelfstandig naar buiten.  
 
We nodigen alle ouders en kinderen uit om, na afloop van de vieringen, op het plein nog iets te komen drinken en 
elkaar te ontmoeten. Tijdens deze ontmoeting op het plein gaan wij ervan uit dat u zelf op uw eigen kind(eren) let. 
 
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. Denkt u er dus aan om uw kind(eren) een lunchpakket inclusief drinken 
mee te geven? 
____________________________________________________ 
 
Geen foto’s en filmopnames tijdens Kerstviering van de kleuters 
Graag wijzen we u op de afspraak die al enkele jaren geldt tijdens de Kerstviering van de kleuters:  
Tijdens deze viering verzoeken wij u om geen foto’s en filmopnames te maken. Deze afspraak is gemaakt om de 
rust in een overvolle zaal te bewaren en de aandacht te kunnen richten op de viering. Daarnaast kunnen wij het 
vanuit privacywetgeving ook niet toestaan. 

 



Wilt u een foto van uw kleuter op het podium maken? Dan kan dit meteen na de Kerstviering, nadat de kleuters 
opgehaald zijn in de eigen groepen. 
Wij rekenen op uw begrip en medewerking. Alvast dank hiervoor!! 

____________________________________________________ 
 
Sponsoren ontmoeting op het plein 
In deze Bakenpraat heeft u kunnen lezen dat er, na afloop van de Kerstvieringen, een moment van ontmoeting is 
op ons schoolplein. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende sponsoren: 
-Slagerij Van den Heuvel: erwtensoep 
-Firma Dampack: soepkommen en lepels 
-Partycentrum Van den Heuvel: marktkramen 
-Henk Swijnenburg: vervoer kramen 
-Steeha: houten versieringen en uitlenen van pallets 
 
We willen deze sponsoren van harte bedanken voor hun inzet voor deze ontmoeting!! 
 

____________________________________________________ 
 

Vuurwerk 
Zo af en toe horen we kinderen praten over (illegaal) vuurwerk. Op school 
hebben we de stellige afspraak:  

GEEN VUURWERK EN AANSTEKERS IN SCHOOL EN OP HET PLEIN!  
We hopen dat u als ouders daar ook oplettend in wil en zal zijn.  
 
Daarnaast willen we als school aangeven dat we het gevaarlijk vinden als 
kinderen rondom school vuurwerk afsteken (na schooltijd); er lopen kinderen 
rond die hier niets mee te maken (mogen) hebben, maar er wel mee 
geconfronteerd kunnen worden. Ook hierin hopen we op de medewerking van 
u als ouders. 
 

____________________________________________________ 

 

Sint 
 

 

We kijken terug op een 
geslaagde Sintviering. Sint 
kwam met zijn pieten aan in 
een mooie rode cabrio. Hij werd 
ontvangen door swingende 
kinderen en teamleden. Na een 
dansles door de pieten en 
Lennie van Wijk hebben Sint en 
de pieten alle groepen bezocht. 
In de onderbouw zorgde Sint 
voor een cadeau en in de 
bovenbouwgroepen waren 
weer prachtige surprises te 
zien! 

We willen graag Lennie van 
Wijk bedanken voor de 
feestelijke muziek en de 
gezellige dansjes. Dit maakte 
de ontvangst van Sint echt tot 
een waar feest! Kees Jooren 
willen we bedanken voor het 
uitlenen van de mooie cabrio! 
De dames van de 
OuderHulpGroep willen we 
bedanken voor hun enorme 
inzet om dit Sintfeest tot een 
succes te maken! We zijn als 
school blij met deze zeer 
actieve OuderHulpGroep! 

 
  

 



____________________________________________________ 
 

 
 
 

____________________________________________________ 
 
Expositie Rembrandt 
 
De kinderen van het Leerplein van de groepen 3 t/m 
8 hebben de afgelopen weken gewerkt aan het 
project Rembrandt. Ze hebben veel informatie 
opgezocht en verschillende opdrachten gemaakt. 
De eindopdracht voor groep 3 t/m 5 was een 
zelfportret schilderen in de stijl van Rembrandt. Aan 
de hand van een foto waarin ze gekleed waren als 
iemand uit de tijd van Rembrandt, zijn ze 
enthousiast aan de slag gegaan. Groep 6 t/m 8 

hebben nagedacht over de beroepen die de 
mensen, die op de Nachtwacht staan, hadden. Ze 
hebben dit vertaald naar de tijd van nu en zijn als 
groep op de foto gegaan als de Nachtwacht anno 
2019. Daarna hebben ze hiervan een schilderij 
gemaakt in een andere kunststijl als die van 
Rembrandt. Op 12 december van 18.30 tot 19.30 
zijn de kunstwerken te bewonderen in de aula van 
Het Baken. Iedereen is van harte welkom! 

____________________________________________________ 
 
Wateroverlast op het plein 
Op 15 november stond het plein blank en heeft Groeneveld Riooltechniek B.V. de kolken kosteloos gereinigd. 
Hiervoor onze hartelijke dank! 
 

____________________________________________________ 

 



 
Vanuit de OuderHulpGroep 

Het eerste halfjaar van dit schooljaar zit er al bijna 
weer op. Ook voor de OuderHulpGroep, na diverse 
activiteiten en het leuke sinterklaasfeest op 5 
december staat er voor dit jaar nog de Kerstviering 
op de agenda. Daarna is er ook voor ons een 
moment van rust. Al deze activiteiten hadden wij 
niet kunnen doen zonder uw “vrijwillige" bijdrage.  
We zijn dan ook heel blij dat er heel veel ouders 
gebruik maken van de doorlopende machtiging. 
Mocht u dit nog niet doen en denken ‘dat wil ik ook’, 
dat is altijd mogelijk.  
Via penningmeester.ouderhulpgroep@hetbaken- 
werkendam.nl kunt u een formulier aanvragen.  
Er zijn ouders die ervoor gekozen hebben om geen 
gebruik te maken van een machtiging, hiervan zijn 

er een aantal waar wij tot op heden nog geen 
bijdrage van hebben ontvangen. Wilt u nagaan of u 
dat bent? Want ook uw kind mag meegenieten van 
alle extra activiteiten die er op school zijn. 
De ouderbijdrage bedraagt € 40,00 per kind per 
schooljaar, deze kunt u o.v.v. naam en groep van 
uw kind overmaken voor 1 januari 2020, naar reknr. 
NL49 RABO 0368728668 t.n.v. de Stroming.  

Verder wensen wij u als OuderHulpGroep: 

Gezegende Kerstdagen, een fijne vakantie met uw 
kinderen en vooral een goed en gezond 2020! 

____________________________________________________ 
Opslagruimte 
In de afgelopen Bakenpraten hebben we oproepen geplaatst omtrent opslagruimte. Twee 
ouders hebben zich gemeld n.a.v. deze oproepen. Heel fijn! 
We willen Esther en Jacco Cornet bedanken voor het opslaan van onze materialen, 
gedurende het afgelopen jaar. Fijn, dat jullie ons wilden helpen! 
 

 

 

 



 
 
 

 
 

 
  
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

HERDERTJESTOCHT 2019 

 

*Wanneer:  

  vrijdag 13 december 

*Start: tussen 18.00 en 19.15 

*Waar: bij de Dorpskerk, 

   Kerkstraat 5  

 

Laat je inschrijven en ga op reis achter Jozef & Maria aan. Probeer 

alle stempels in je paspoort te verzamelen. 

Onderweg ontmoeten we de herbergier, soldaten en de wijzen 

en kunnen we meezingen met het engelenkoor. 

De tocht eindigt bij de levende kerststal op het Merweplein waar 

je lekker kunt eten en drinken en wat moois krijgt als 

‘aandenken’. Op de kerstmarkt kun je de clubknutselwerkjes en 

nog veel meer spulletjes kopen voor het goede doel: 

Stichting ‘Kinderen van de Voedselbank’ 

 

GA JE ook MEE OP ZOEK NAAR HET 

KONINGSKIND? 

 

Want wie zoekt… die vindt! 

 



 

 

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.  

 

 

http://www.eventsforchrist.nl/

