
 

 
 

 

 
De Bijbelverhalen 
 
In de kleutergroepen worden deze twee weken de Bijbelverhalen verteld over Johannes de Doper, over de 
roeping van de discipelen en de eerste wonderen die gedaan zijn door Jezus. Jezus verandert op een bruiloft 
water in wijn en hij geneest een melaatse. 
 
In de groepen 3 t/m 8 is het thema van deze week: De koning wordt gered (Matteüs 2: 13-23 en 3: 1-17) 
Jezus is een koning, maar zijn verhaal begint kwetsbaar. Hij is een koning die gered moet worden: gered uit de 
handen van Herodes, gered uit het water van de Jordaan. Het laat meteen iets zien van 
de weg die Jezus zal gaan, een weg door het verdriet naar een nieuw begin. 
Volgende week is het thema: Ga je met mij mee? (Matteus 4: 1-25) 
Door wie laat jij je meenemen? In de woestijn wordt Jezus op de proef gesteld door de 
duivel, die hem uitnodigt om de weg van de macht te gaan. Maar Jezus gaat de weg die 
God hem wijst. Na de beproeving roept Jezus een paar vissers met zich mee, zij worden 
zijn eerste volgelingen. 

 



 
_____________________________________________________ 
 
Nieuwjaarswens 
Dit is de eerste Bakenpraat van het kalenderjaar 2020. Via deze weg wil het gehele 
team van Het Baken iedereen een gezegend, mooi en leerzaam 2020 toewensen! 

_____________________________________________________ 
 
Terugblik op Kerstviering 
We mogen terugkijken op mooie Kerstvieringen binnen de kleuterbouw en de groepen 3 t/m 8. Ook mogen we 
terugkijken op een zeer geslaagd en gezellig samenzijn op ons schoolplein. Mooi om elkaar als kinderen, ouders 
en team te ontmoeten!  
De dames van de OuderHulpGroep willen we heel hartelijk danken voor hun enorme inzet voor het organiseren 
van dit samenzijn. De familie Kieboom willen we bedanken voor hun muzikale bijdrage. 

_____________________________________________________ 
 
Rapportgesprekken inplannen via Parro 
Binnenkort is het weer tijd voor de gebruikelijke rapportgesprekken. Dit zal, voor de groepen 1 t/m 7, zijn in de 
week van 10 februari a.s. In de beide groepen 8 zullen de VO-adviesgesprekken al een week eerder plaatsvinden. 
(Onderstaande data zijn bij groep 8 dus allemaal 1 week eerder.) De kinderen uit groep 5 t/m 8 worden van 
harte uitgenodigd om aan deze gesprekken deel te nemen! 
 
We gaan schoolbreed Parro gebruiken om de gesprekken in te laten plannen door u. Een aantal groepen heeft 
hiermee al geëxperimenteerd. Aangezien we zeer tevreden waren over deze pilot gaan we dit nu in alle groepen 
inzetten. 
 
Het werkt als volgt: 
-Op vrijdag 24 januari om 20.00 uur wordt de gespreksplanner opengezet. 
-U krijgt van (één van) de leerkracht(en) een Parro-bericht met als onderwerp "groep van uw kind - 
Rapportgesprekken" (voorbeeld: 7a - Rapportgesprekken). Met deze leerkracht heeft u ook het gesprek. 
-U kunt zelf intekenen op één van de openstaande dagen / tijden. Dit kan overdag of 's avonds zijn. We hebben 
schoolbreed de afspraak gemaakt om minimaal 1 avond open te zetten. 
-Als u op dinsdag 28 januari om 20.00 uur nog niet heeft ingetekend, dan ontvangt u een herinnering. 
-Het intekenen kan tot vrijdag 31 januari om 20.00 uur. 
-Wanneer u voor meerdere kinderen uit 1 gezin in verschillende groepen op hetzelfde dagdeel intekent; wilt u er 
dan op letten dat u binnen de school nog ‘looptijd’ nodig hebt? Dus geen gesprekken meteen achter elkaar 
inplannen voor meerdere kinderen uit 1 gezin in verschillende groepen. 
 
Het is uiteraard van belang een goed werkend account te hebben bij Parro. Mocht dit niet zo zijn, neem dan 
contact op met de eigen leerkracht van uw kind. Zij kunnen u dan nogmaals een uitnodiging sturen. 
Wanneer er zijn vragen zijn over de werkwijze van de gespreksplanner of bovenstaand "handleidinkje", dan kunt 
u contact opnemen met meester Johan Steketee (j.steketee@hetbaken-werkendam.nl) 
We hopen met deze vorm op een efficiënte en fijne manier (voor u én ons) de gesprekken te plannen! 
 
 
 
 
 

 

mailto:j.steketee@hetbaken-werkendam.nl


 

 
____________________________________________________ 
 

Nationale Voorleesdagen 
 
Op 22 januari 2020 beginnen de Nationale 
Voorleesdagen. 
Dit is een landelijke campagne die het voorlezen 
stimuleert aan kinderen die zelf nog niet kunnen 
lezen, of net lezen hebben geleerd! 
Tijdens deze dagen is er in de groepen 1 en 2 volop 
aandacht voor voorlees- en prentenboeken. Hierbij 
staan het prentenboek van het jaar: “Moppereend 
van Joyce Dunbar en Petr Horácek” en de 
Prentenboek Top Tien centraal. 
Deze boeken nodigen kleuters uit tot spel, bewegen 
en creativiteit. 
We nodigen tijdens deze voorleesdagen een gast in 
iedere groep uit die een prentenboek komt 

voorlezen. Zelf lezen we in onze groepen de nieuwe 
boeken uit de Prentenboek Top Tien voor. 
In de bibliotheek en in de boekwinkel zijn de 
prentenboeken van de Prentenboeken Top Tien te 
leen of te koop. We hopen, dat u ook thuis veel 
plezier zult beleven aan het voorlezen van 
prentenboeken. 
Ook in de groepen 3 t/m 8 is er volop aandacht voor 
het lezen tijdens deze dagen. In elke groep wordt 
een gast uitgenodigd om te komen voorlezen. Zelf 
lezen we natuurlijk ook extra voor aan de kinderen.  
Leuk als u dit thuis ook doet!  
Daarnaast wordt er voor de kinderen van groep 5 
t/m 8 een voorleeswedstrijd gehouden.  

 
 

 
 
 

____________________________________________________ 

 

Vakantierooster schooljaar 2020-2021 
Graag laten we u alvast het vakantierooster van het schooljaar 2020-2021 weten. Bij het opstellen van dit 
vakantierooster hebben we overleg gehad met het voortgezet onderwijs. 
 
Herfstvakantie: 19-10-2020 t/m 23-10-2020 
Kerstvakantie: Vrijdagmiddag 18-12-2020 t/m 01-01-2021 
Voorjaarsvakantie: 22-02-2021 t/m 26-02-2021 
Pasen: Vrijdagmiddag 02-04-2021 t/m 05-04-2021 
Meivakantie: 26-04-2021 t/m 07-05-2021 
Hemelvaart: 13-05-2021 t/m 14-05-2021 
Pinksteren: 24-05-2021 
Zomervakantie: Vrijdagmiddag 19-07-2021 t/m 27-08-2021 
 
Studiedagen en eventuele extra vrije middagen moeten nog ingepland worden. Deze zullen bekend gemaakt 
worden op de jaarkalender, die u voor de zomervakantie ontvangt. 
  

 

 



 
____________________________________________________ 
 
Open Dag 
Op dinsdag 28 januari 2020 is onze jaarlijkse Open Dag. Op deze Open Dag staat onze school van 
13.15-16.00 uur en van 19.00-20.30 uur open voor ouders van kinderen in in het schooljaar 2020-2021 of 
het schooljaar daarop 4 jaar worden. Uiteraard zijn de desbetreffende kinderen van 2 of 3 jaar ook van 
harte welkom. Naast een rondleiding is het deze dag ook mogelijk om de kinderen aan te melden op onze 
school 
Kent u gezinnen met kinderen van 2 of 3 jaar oud: geef de informatie over onze Open Dag dan door. 
Wilt u zelf ook nagaan of u uw dochter/zoon van 2 of 3 jaar al hebt ingeschreven? Wij willen tijdig weten 
welke kinderen er op school gaan komen, zodat we op tijd kunnen starten met het vormgeven van de 
groepen voor komend schooljaar. Alvast dank voor uw medewerking! 
 
 

 
 

____________________________________________________ 

 

 

 
 

 



 
____________________________________________________ 
 
Opslagruimte 
Net voor en net na de Kerstvakantie hebben onze spullen een plekje gevonden in de 
opslagruimtes van de familie Zwijnenburg en van de familie Vos. Heel fijn dat deze twee 
families ons willen helpen om onze school zo opgeruimd mogelijk te houden! 
 

____________________________________________________ 
 
Experimenteren met de gekke professoren van Mad Science! 
Binnenkort komt Mad Science een wetenschap & techniek cursus verzorgen op Het Baken, waar de kinderen van 
groep 3 t/m 8 zich voor kunnen inschrijven. 
We zijn gestart met een spectaculaire science show op 14-1-2020. 
De kinderen gaan tijdens de cursus aan de slag met talloze experimenten, activiteiten en demonstraties. De 
lessen liggen dicht bij de belevingswereld van de kinderen en stimuleren een onderzoekende leerhouding.   
Schooljaar 2019-2020 staat in het teken van de Ruimte en Chemie. 
Wat is er nodig om een echte wereldreiziger te worden? We gaan het zien met zelfs een echte raketlancering. 
Gebruik teamwork om een ruimte missie uit te voeren en ontdek dat alledaagse materialen zijn ontwikkeld voor 
de ruimte. 
Werk met pipetten, erlenmeyers en nog meer, ontdek van alles over laboratoriumtechnieken. Maak kennis met 
atomen en chemische reacties. Waarom we onze tanden poetsen? We duiken in de wereld van zuren en basen. 
Zet je veiligheidsbril maar op want we gaan aan de slag met PH-waarden en indicatoren. 
Kinderen krijgen op deze manier een positieve kijk op wetenschap & techniek en beseffen beter hoe het de wereld 
om hen heen beïnvloedt. Observeren, analyseren en conclusies trekken zijn immers belangrijke vaardigheden, 
voor nu en later. Na iedere les krijgen de kinderen materialen en informatie mee naar huis om thuis verder te leren 
en experimenteren.  
De activiteiten vinden plaats in een lokaal op school. 
Data van de cursus: 
Donderdag  6-2-2020 
Donderdag  13-2-2020 
Donderdag  20-2-2020 
Donderdag  5-3-2020 
Donderdag  12-3-2020 
Donderdag  19-3-2020 
Starttijd: 15:30 (lessen duren 60 minuten) 
Inschrijven kan via inschrijven.mad-science.nl 
Deelname bedraagt € 72,50 per kind, incl goodies, leskaarten en Mad Science polsbandje. 
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Dit is een berichtje voor jongens… 
(die van zingen houden, en niet bang zijn voor een beetje uitdaging. ;-) ) 

Ben jij er zo eentje? 
Een jongen die graag zingt, positief is en best wat uitdaging aan kan? 

Kom dan eens een keertje bij ons jongenskoor kijken. 

Wij zijn het Neander jongenskoor uit Werkendam en bestaan nu bijna 1 jaar. 
En we hebben al aan verschillende concerten meegewerkt. 
Iedere woensdagavond repeteren we van half zeven tot half acht. 

Vanaf welke leeftijd? 
Nou, we hebben jongens van groep 4 tot en met groep 8. 

Je moet wel durven aanpakken. 
Want je leert niet alleen zingen, 
Maar je leert ook  muziektheorie,  en van blad lezen. 
En samen te werken in een kleine groep: jouw stem doet ertoe! 

 



 

Interesse? Neem eens een kijkje op onze website, daar lees je nog veel meer! 
Neanderjongenskoor.weebly.com 

Je kunt altijd gewoon langskomen tijdens een repetitie, maar informeren vooraf kan natuurlijk ook:  
Onze dirigent: Sietse van Wijgerden: 0183 850810 / s.wijgerden@gmail.com 

Wie weet tot ziens! 
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