De Bijbelverhalen
In de kleutergroepen worden deze twee weken de Bijbelverhalen verteld over de wonderen die de Here Jezus
heeft gedaan: Jezus geneest een zieke man, Hij zorgt ervoor dat de storm stopt en Hij zorgt ervoor dat duizenden
mensen kunnen eten van vijf broden en twee vissen.,
In de groepen 3 t/m 8 is het thema van deze week: Wat niemand ziet ( Matteüs 5: 1-12 en 6: 1-15)
Op het eerste gezicht zie je kleine, kansloze mensen om Jezus heen. Maar wat niemand ziet, ziet Jezus wel: Deze
mensen staan bij God vooraan. Als Jezus later vertelt over goede daden en het gebed, zegt hij dat je dat niet al te
opvallend hoeft te doen. God ziet het toch wel.
Volgende week is het thema: W
 at heb je nodig? (Matteüs 6: 25-34, 7: 24-27 en 8:
5-13)
Maak je geen zorgen, zegt Jezus. Neem een voorbeeld aan de vogels in de lucht en
de bloemen op het veld. Ze maken zich geen zorgen, God zorgt voor hen. In het
tweede verhaal van deze week vertelt Jezus: Als je luistert naar mijn woorden, lijk
je op een man die zijn huis bouwt op een rots. In het derde verhaal komt een
legerhoofdman naar Jezus. Hij heeft hem nodig om zijn zieke knecht te genezen.

_____________________________________________________
Team
Juf Tineke Zaal is weer terug van haar zwangerschaps- en bevallingsverlof. Zij geeft op dit moment op dinsdag
les aan groep 6a. Op de donderdagen is zij werkzaam als coach binnen onze vereniging De Stroming. Fijn, dat juf
Tineke weer terug is. We willen juf Eline Bouman heel erg bedanken voor het extra werken tijdens de afgelopen
periode. Op maandag en woensdag t/m vrijdag blijft juf Eline lesgeven aan groep 6a.
Juf Marjon Schaddelee geeft op dit moment geen les aan groep 7a. Zij vervult gedurende 4 dagen per week
andere werkzaamheden binnen school. Een van die werkzaamheden is het begeleiden van de kinderen met een
arrangement. Juf Marjon wordt vervangen door juf Mariëlle Oudshoorn. Zij staat op dinsdag, woensdag en
donderdag voor groep 7a. Meester Johan Steketee en meester Kees Lagewaard staan afwisselend op maandag
en vrijdag voor de groep. Volgende week ontvangen de ouders van groep 7a een brief met daarin een toelichting
hoe de komende periode eruit zal zien qua bezetting in groep 7a.
Tot nu toe is het team van Het Baken nog niet getroffen door de griepgolf. We hopen dat dit zo blijft. Tot nu toe
lukt het ons om een enkele zieke leerkracht te vervangen door eigen teamleden en door ouders met een
onderwijsbevoegdheid. We hopen dat we het op deze wijze volhouden om geen groepen naar huis te hoeven
sturen. Wanneer er meerdere leerkrachten getroffen worden door griep vrezen we dat we invallers tekort gaan
komen. Laten we hopen dat dit niet gebeurt en we geen groepen naar huis hoeven te sturen.
Bent u in het bezit van een onderwijsbevoegdheid, of kent u iemand die een onderwijsbevoegdheid heeft; meld dit
dan bij de directie. We kunnen dan onze noodlijst met invallers uitbreiden. Alvast dank hiervoor!

_____________________________________________________
Open Dag
Op dinsdag 28 januari 2020 heeft onze jaarlijkse Open Dag plaatsgevonden. We mochten veel (eventuele)
nieuwe ouders en kinderen ontvangen. Wellicht heeft u onze mooie ballonnenpilaren en de rode loper wel gezien.
Hopelijk resulteert de belangstelling in vele nieuwe inschrijvingen op het Baken!
Het was erg mooi om te zien hoe, tijdens deze Open Dag, vele teamleden, ouders uit de OuderHulpGroep en
leerlingen uit de Leerlingenraad zich extra hebben ingezet. Dank hiervoor!
Tijdens het inventariseren van reeds ingeschreven kinderen ontdekten we dat er nog enkele broertjes/zusjes (2
of 3 jaar oud) van huidige leerlingen zijn, die nog niet zijn ingeschreven. We willen u vragen om dit alsnog met

spoed te doen. Graag uiterlijk woensdag 12 februari 2020. A
 anmeldformulieren zijn te vinden op onze website
onder het kopje Nieuwe ouders. Ook kunt u een aanmeldformulier ophalen bij de directie. Eind februari hopen we
namelijk een zo compleet mogelijke lijst van nieuwe kinderen te hebben. Wij kunnen dan op school gaan starten
met de puzzel omtrent de groepen voor het komende schooljaar.
Alvast dank voor uw medewerking!

_____________________________________________________
VO-gesprekken groep 8 en Rapportgesprekken
Volgende week vinden de Voortgezet
Onderwijs-gesprekken van groep 8 plaats. Het is de
bedoeling dat de kinderen uit groep 8 bij deze
gesprekken aanwezig zijn.
In de week van 10 t/m 14 februari 2020 vinden de
rapportgesprekken voor groep 1 t/m 7 plaats. Deze

keer worden de kinderen van groep 5 t/m 7 opnieuw
uitgenodigd om bij deze gesprekken aanwezig te
zijn. Dit is niet verplicht, maar we zouden het wel
erg fijn vinden als de leerlingen uit deze groepen
meekomen om over hun eigen ontwikkeling te
praten.

____________________________________________________

____________________________________________________
Weergave Citoresultaten op rapport en in Ouderportaal
Tot nu toe werden de CITOresultaten op het rapport en in het Ouderportaal uitgedrukt in letters: A, B, C, D of E.
Omdat bij de oude normering ten onrechte lijkt dat een C gemiddeld is (er zitten immers 2 scores boven en onder)
heeft CITO een andere normering ingevoerd. De andere normering wordt uitgedrukt in de Romeinse cijfers I, II, III,
IV en V. Met ingang van dit schooljaar zal de normering van de Cito LOVS toetsen niet meer in letters maar in
Romeinse cijfers op het rapport en in het Ouderportaal worden aangegeven. Het is voor u en de kinderen even
wennen, maar het geeft een duidelijker beeld van de prestaties en niveau van uw kind.

____________________________________________________
Onderwijskundige ontwikkelingen
In de periode na de voorjaarsvakantie zullen er een tweetal onderwijskundige ontwikkelingen gaan plaatsvinden
op Het Baken:
-Op woensdag 11 maart starten we met onze pilot, genaamd De Werkplaats. Kinderen uit groep 7 en 8, die op
cognitief gebied tegen hun grenzen aanlopen, krijgen in deze klas praktische uitdagingen. Er zal een beroep
gedaan gaan worden op hun andere talenten en er zullen meer praktische vaardigheden aangeleerd gaan
worden.
-Naar verwachting zal in de maand april gestart worden met De Bieb Op School. Een deel van onze aula wordt
ingericht als bibliotheek. In eerste instantie kunnen de kinderen boeken lenen om te lezen in de klas. Met het
deelnemen aan De Bieb Op School willen we bereiken dat onze kinderen meer leesplezier krijgen, willen we de
leesmotivatie vergroten, willen we bereiken dat onze kinderen meer leeskilometers maken en willen we bereiken
dat het technisch en begrijpend lezen van onze kinderen een stimulans krijgt.
In de volgende Bakenpraat kunt u meer lezen over bovenstaande onderwijskundige ontwikkelingen.

____________________________________________________
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 i nschrijven.mad-science.nl
Deelname bedraagt € 72,50 per kind, incl goodies, leskaarten en Mad Science polsbandje.

____________________________________________________
Uitbreiding huisvesting van Het Baken
Aan het begin van 2019 heeft Het Baken bij de
gemeente Altena officieel uitbreiding huisvesting
aangevraagd. Dit proces heeft uiteindelijk geleid tot
een advies van een ambtenaar
onderwijshuisvesting richting het college van
burgemeester en wethouders. In dit advies wordt
voorgesteld om akkoord te gaan met een
voorbereidingstraject voor het Baken om te komen
tot een definitief ontwerp van aanbouw aan het
huidige schoolgebouw, zodat in 2021 gestart kan
worden met het daadwerkelijke bouwen.

Na een aantal uitgestelde besluitmomenten heeft
de gemeente nu beloofd dat er op 4 februari een
besluit genomen gaat worden door het college van
burgemeester en wethouders. We hopen dus in de
volgende Bakenpraat te kunnen melden of we wel
of niet ons gebouw mogen uitbreiden. Uiteraard
hopen we op een positief besluit. Hier is de
afgelopen jaren, achter de schermen, heel hard naar
toegewerkt.
We houden u op de hoogte!

____________________________________________________
Gevonden voorwerpen
In het kantoor van juf Marijke (naast de hoofdingang) liggen behoorlijk wat gevonden
voorwerpen. We willen u vragen hier de komende weken een kijkje te nemen als u nog
spullen mist. In de voorjaarsvakantie geven wij, spullen die dan nog niet opgehaald zijn,
weg aan een goed doel. Kom dus op tijd een kijkje

