
 

 
 

 

De Bijbelverhalen 
 
In de kleutergroepen worden deze twee weken opnieuw Bijbelverhalen verteld over de wonderen die de Here 
Jezus heeft gedaan en over ontmoetingen tussen Jezus en mensen: Jezus zegent de kinderen, Een blinde man kan 
weer zien, Een ontmoeting met Zacheüs, Een ontmoeting met twee zussen: Martha en Maria en Een 
wonderbaarlijke visvangst. 
 
In de groepen 3 t/m 8 is het thema van deze week: Stop de storm (Matteüs 8: 23-34 en 9: 1-8) 
De storm kun je niet tegenhouden. Of toch wel? Jezus spreekt de wind en het water toe en het wordt rustig. Later 
komt hij twee mannen tegen met ‘storm’ in hun hoofd. Ook deze storm kan Jezus tot bedaren brengen. 
Volgende week is het thema: Je zult zien (Matteüs 9: 9-31) 
De tollenaar Matteüs gaat met Jezus mee. Hij zal dingen zien die hij nog niet eerder 
gezien heeft. De radeloze Jaïrus komt bij Jezus omdat zijn dochter gestorven is. Hij ziet 
het onmogelijke gebeuren.  

 
 
 

 



 
_____________________________________________________ 
 
Team 
De ouders van groep 7a hebben vorige week een brief ontvangen waarin stond dat Juf Marjon Schaddelee het 
komende half jaar geen les zal geven aan groep 7a. Zij blijft het komende half jaar andere werkzaamheden 
verrichten binnen onze school. We wensen juf Marjon sterkte toe.  
Na de voorjaarsvakantie zal juf Carolien Hoeke juf Marjon op maandag en vrijdag gaan vervangen in groep 7a. 
Juf Mariëlle Oudshoorn blijft dan de dinsdag-woensdag-donderdag voor haar rekening nemen.  
Juf Deborah Bok zal de hele week gaan lesgeven aan groep 3b. De ouders van groep 3b zijn hiervan ook vorige 
week op de hoogte gebracht.  
Op dit moment zoeken we nog een oplossing om de ondersteuning van de groepen 3 en 4 voort te kunnen zetten 
na de voorjaarsvakantie (deze taak vervult juf Deborah op dit moment op maandag en vrijdag).  
We zijn dankbaar en trots op het feit dat het ons, als team van Het Baken,  gelukt is de vervanging intern (met 
mensen uit ons eigen team) op te lossen.  

_____________________________________________________ 
 
Inschrijven nieuwe leerlingen (herhaalde oproep) 

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. Aanmeldformulieren 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! 

_____________________________________________________ 
 
Rapportgesprekken 
Deze week 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. 

 

____________________________________________________ 
 
Privacyvoorkeuren 
Onze school doet er alles aan om zorgvuldig en gepast om te gaan met de 
privacy van uw kinderen. Omdat het prettig is dat er met ieders specifieke 
voorkeuren rekening gehouden wordt, en dit tegenwoordig zelfs wettelijk 
verplicht is, heeft de Parro app een manier gevonden om dit heel makkelijk, 
veilig én met een vermindering van administratiedruk op te lossen.  
Hoe werkt het? 
Ieder schooljaar heeft de school toestemming nodig om beeldmateriaal te 
delen. Via de Parro app kunt u uw voorkeuren aan ons doorgeven. Dit 
hebben wij aan het begin van het schooljaar aan alle ouders/verzorgers 
gevraagd.  
Helaas hebben we geconstateerd dat meerdere ouders/verzorgers de 
privacyvoorkeuren nog niet via de Parro app hebben ingesteld. 
Dit kunt u doen via de volgende stappen: 

 



 
 
-Ga binnen de Parro app naar het vierde tabblad 'Instellingen'. 
-Tik op Profiel en scroll naar het kopje 'Mijn kinderen'. 
-Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes achter het kind. 
 
Wilt u deze week controleren of de privacyvoorkeuren m.b.t. uw kind(-eren) in de Parro  
app aangegeven zijn? Blijkt dit niet het geval; wilt u dan deze week het bovenstaande stappenplan doorlopen en 
uw voorkeuren aangeven? Alvast onze hartelijke dank hiervoor! 
 
Na deze week gaan wij er bij het ontbreken van privacy-voorkeuren vanuit dat u geen bezwaar heeft tegen het 
delen van beeldmateriaal 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.  
De Werkplaats wordt begeleid door meester Jan Willem 
Ouwendijk op de woensdagochtend van 9.30-12.15. Voorlopig 
vindt De Werkplaats onderdak in onze aula.  
We stellen doelen op met betrekking tot persoonlijke 
vaardigheden. We doen hierbij een beroep op de kwaliteiten 
van de kinderen, bevorderen de betrokkenheid op school en 
bekrachtigen de praktische kwaliteiten van de kinderen. 
Hiermee worden ze tevens voorbereid op het voortgezet 
onderwijs. De Werkplaats is bedoeld voor kinderen uit groep 
7/8 die gaan uitstromen op het Praktijkonderwijs of VMBO 
Basis Beroeps. 
De kinderen voeren gedurende het schooljaar diverse praktische taken en opdrachten uit. Deze opdrachten zijn 
gericht op het gebied van elektra, metaalbewerking, houtbewerking, installatietechniek, natuur, zorg, enz. 
 
-Naar verwachting zal in de maand april gestart worden met 
de realisatie van De Bieb Op School. Een deel van onze aula 
wordt ingericht als bibliotheek. Er zullen ruim 1500 boeken in 
deze bibliotheek komen te staan. Dit alles wordt gerealiseerd in 
samenwerking met De Bibliotheek/Cultuurpunt Altena. In 
eerste instantie kunnen de kinderen boeken lenen om te lezen 
in de klas. Ook zullen er in onze bibliotheek diverse leeshoeken 
komen, waar kinderen heerlijk kunnen gaan zitten om te lezen 
of om voorgelezen te worden. 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 een later stadium willen we gaan kijken of het mogelijk is om de 
boeken voor thuisgebruik te lenen.  
Bij het goed kunnen draaien van De Bieb Op School zijn ouders onmisbaar. Wij zullen binnenkort op zoek gaan 
naar ouders die ons willen helpen met het uitleensysteem, het op orde houden van de bibliotheek en onze 
kinderen willen ondersteunen in het zoeken van boeken.  
 
 
 

 

 



 
____________________________________________________ 
 
Uitbreiding huisvesting van Het Baken 

In de vorige Bakenpraat heeft u kunnen lezen over 
onze officiële aanvraag uitbreiding huisvesting. De 
gemeente Altena had aan ons beloofd om deze 
aanvraag en bijbehorend advies te bespreken 
binnen het college van burgemeester en 
wethouders op 4 februari. Tot onze grote verbazing 
kregen we vorige week het bericht te horen dat de 
bespreking, door overmacht, één week of misschien 

zelfs wel twee weken uitgesteld wordt. Uiteraard 
hebben we onze grote verbazing en teleurstelling 
hierover uitgesproken. De beleidsmedewerker van 
de gemeente Altena heeft aangegeven dat ze alles 
op alles zal zetten om ervoor te zorgen dat onze 
aanvraag op dinsdag 11 februari besproken wordt. 
Zodra er nieuws is, zullen we dit in de Bakenpraat 
vermelden.  

 

____________________________________________________ 

 
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 nemen. 

 

 



 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

In de bijlage bij deze Bakenpraat vindt u meer 
informatie over het Repair Café Altena. 

 
 
 
 

 
 

 


