De Bijbelverhalen
In de kleutergroepen worden deze twee weken de bijbelverhalen verteld over de eerste christenen in de wereld;
over Paulus en Petrus die het Evangelie verspreiden.
In de groepen 3 t/m 8 is het thema van deze week: Kun jij iets doen? ( Ester 2: 19-23,
Ester 3 en Ester 4: 1-17)
Mordechai, de neef van Ester, ontdekt een complot tegen de koning. Hij komt in actie
en redt zo het leven van koning Ahasveros.
Als Mordechai niet wil buigen voor de hoge minister Haman, wordt een verschrikkelijk
bevel uitgevaardigd tegen de Joden. Kan Ester iets doen om het te voorkomen?
Volgende week is het thema: O
 p zijn kop (Ester 5: 1-14 en Ester 6: 1-14)
Haman en koning Ahasveros komen eten bij koningin Ester. Haman is erg trots, maar
ook nog steeds verongelijkt omdat Mordechai niet voor hem buigt. Als de koning hem

vraagt hoe hij iemand eer kan bewijzen, denkt Haman dat het over hemzelf gaat. Maar het loopt net even
anders…

_____________________________________________________
Eerste Bakenpraat na lange tijd
Dit is de eerste Bakenpraat sinds het volledig sluiten van de scholen (op 16 maart 2020). Sinds de laatste
Bakenpraat is er vanwege het Coronavirus heel wat veranderd en gebeurd. Onze school ging dicht, alle kinderen
kregen thuisonderwijs (met ondersteuning op afstand door onze teamleden), vervolgens kregen de kinderen vanaf
11 mei halve dagen les bij ons op school en sinds afgelopen maandag
krijgen de kinderen weer hele dagen les. Kinderen van onze school
kregen te maken met het Coronavirus en soms ook overlijden binnen
hun familie of kennissenkring. Daarnaast kregen we allemaal te maken
met strenge maatregelen en moesten kinderen, ouders en teamleden
iedere keer weer schakelen en aanpassen.
Terugkijkend op de afgelopen periode ben ik als directeur trots op alle
kinderen, ouders en teamleden: Wat heeft iedereen zich enorm ingezet
om er het beste van te maken! Graag wil ik iedereen enorm bedanken
voor de extra inzet. Ik besef me dat er de afgelopen periode van
iedereen heel wat gevraagd is en nog steeds gevraagd wordt. In deze
periode zie ik het mooie van Het Baken: er samen voor gaan! Mooi om
dit te bemerken!!
Graag wil ik ook de dames van de kinderopvangorganisaties Buitenspel
en Trema bedanken: wat hebben we als school fijn met jullie kunnen
samenwerken binnen de noodopvang. Dit is echt een samenwerking binnen de kern Werkendam om trots op te
zijn!
Tijdens de afgelopen periode hebben we mogen ervaren dat God bij ons was en ons kracht gegeven heeft om
door deze periode van thuisonderwijs en gedeeltelijk onderwijs heen te komen. Wij zijn Hem hier dankbaar voor!
Ik hoop dat we u de afgelopen periode op voldoende wijze geïnformeerd hebben omtrent de stappen en
maatregelen vanwege Corona. De komende weken zal er iedere twee weken weer een Bakenpraat verschijnen.
Met elkaar hopen we de laatste periode van dit bijzondere schooljaar op goede wijze met elkaar af te sluiten.

_____________________________________________________
Team
Tijdens de afgelopen periode hebben vier teamleden aangegeven dat zij met ingang van het komende schooljaar
gaan stoppen op Het Baken:
-Meester Piet Bos: Meester Piet gaat met pensioen en daarnaast gaat hij verhuizen naar Veenendaal.
-Juf Connie Klop: Juf Connie heeft aangegeven haar hart te gaan volgen. Ze wil graag meer tijd doorbrengen met
haar man en ze gaat met vervroegd pensioen. Ze heeft wel aangegeven beschikbaar te blijven als vaste invaller
op Het Baken.
-Juf Irma Kieboom: Juf Irma heeft ook aangegeven haar hart te volgen en meer tijd thuis te willen doorbrengen. Juf
Irma zal ook beschikbaar blijven als vaste invaller op onze school.
-Juf Esther Cornet: Juf Esther stopt als vaste invaller. Zij gaat zich volledig richten op haar eigen praktijk Groot &
Klei.
U zult begrijpen dat wij het erg jammer vinden dat meester Piet, juf Connie, juf Irma en juf Esther ons gaan
verlaten. Alle vier hebben zij zich vele jaren ingezet voor de kinderen van Het Baken. Wij willen hen hier enorm
voor bedanken en wensen hen het beste toe voor de toekomst.
Voor de zomervakantie zullen wij stilstaan bij hun afscheid. Meer informatie hierover volgt nog.

Op de achtergrond zijn wij op zoek gegaan naar nieuwe collega’s. Gedurende de komende weken zult u hier meer
over horen. Op dit moment zoeken wij nog een ervaren leerkracht voor de bovenbouw. Bij deze Bakenpraat
ontvangt u de advertentie. Wilt u deze advertentie verspreiden binnen uw netwerk? Alvast dank!
Tijdens de afgelopen periode hadden we op Het Baken twee jubilerende teamleden:
Juf Riëtte de Vries was op 7 april 25 jaar werkzaam binnen het onderwijs en meester Kees Lagewaard was op 16
april 25 jaar werkzaam op Het Baken. We feliciteren hen allebei
met hun jubileum en hopen de komende jaren nog te mogen
genieten van hun onderwijskundige inzet op Het Baken!
Juf Deborah vertelde ons pas geleden heel leuk nieuws: Samen
met haar man Arnold verwacht ze begin december een kindje!
We feliciteren hen met dit blijde nieuws en hopen dat de
zwangerschap voorspoedig mag verlopen.
Juf Britt van Noorloos is afgelopen week met
zwangerschapsverlof gegaan. We wensen haar goede laatste
zwangerschapsweken toe en wachten het geboortenieuws in
spanning af.
In de laatste Bakenpraat vertelden we u dat we een nieuwe meester op school hebben: meester Jasper van ‘t
Verlaat. Hieronder stelt hij zich aan u voor. Ook is er een nieuwe stagiaire gestart bij ons op school: juf Apolonia
Versteeg. Ook zij stelt zich aan u voor:
Hallo allemaal, ik ben Jasper van ‘t Verlaat.
Misschien hebben jullie mij het afgelopen schooljaar al eens
gezien op Het Baken of op de noodopvang. Ik ben namelijk op
het Baken gestart op 9 maart (één week voor de “intelligente
lockdown”), gelukkig kon ik toch doorwerken en mijn steentje
bijdragen bij de noodopvang. Hierbij ben ik eerst ingezet op
het Baken zelf en later bij Buitenspel en Trema. Inmiddels ben
ik weer begonnen bij het Baken als onderwijsassistent en heb
ik het hier goed naar mijn zin. Ik kijk al uit naar het nieuwe
schooljaar!
Naast mijn werk op het Baken ben ik ook werkzaam op het
Kompas en doe ik al ruim 5 jaar vrijwilligerswerk voor de
christelijke organisatie tienerfriends. Ik vind het super leuk om
met kinderen te werken en ik hoop de kinderen een hele leuke
schooltijd mee te kunnen geven. Ik heb er zin in!

Hallo allemaal!
Mijn naam is Apolonia Versteeg, ik ben 17 jaar oud en ik woon in
Werkendam. Momenteel zit ik in het eerste jaar van de opleiding
onderwijsassistente op het Hoornbeeck College. Dit vind ik een erg leuke
opleiding. Tot de zomervakantie ben ik aanwezig op Het Baken als stagiaire
onderwijsassistente. Enkele werkzaamheden die ik uitvoer zijn bijvoorbeeld:
kinderen begeleiden met lezen en rekenen. Ik ben blij dat ik nu in de praktijk
kan meemaken wat ik in de theorie leer. En ik hoop er een paar gezellige
leerzame weken van te maken, maar ik ben er zeker van dat dit wel zal
lukken.

_____________________________________________________
Groen n
 aar school in week 25 (15 juni - 19 juni)
U herinnert zich waarschijnlijk nog wel dat we in week 11 van dit schooljaar (9 maart - 13 maart 2020) de ouders
en de kinderen van Het Baken opgeroepen hebben om GROEN naar school te komen. Gedurende deze ene week
streefden we ernaar om de kinderen zoveel mogelijk lopend, fietsend, steppend of skatend naar school te laten
komen.
We willen het bovenstaande in week 25 herhalen en u en de kinderen uitdagen om ons GROENE record te
verbreken! Als meer ouders en meer kinderen GROEN naar school komen, resulteert dit namelijk in:
-meer “ogen op straat”;
-kinderen die hun buurt beter leren kennen;
-ouders die andere ouders leren kennen;
-kinderen die belangrijke verkeersvaardigheden ontwikkelen;
-regelmatige fysieke activiteit die een dagelijkse routine wordt en
-besparing op brandstofkosten en besparing op CO2 uitstoot.
In Nederland woont 90% van de kinderen op minder dan 15 minuten lopen (minder dan 1 km) van school. Op
fietsafstand van school woont maar liefst 97% van de kinderen (minder dan 2 km)
Van de kinderen komt 2/3 deel al te voet of op de fiets. Toch wordt 1/3 deel van de leerlingen nog met de auto
naar school gebracht. Het zou fijn zijn als we dat laatste deel naar beneden kunnen brengen. Doet u ook mee?!
Uitslag telling G
 roen naar school van week 11 in 2020:
op de fiets

carpoolen

elektrische auto

auto

te voet

step of skeelers

aantal leerlingen

662

66

19

459

256

79

percentage

43%

4,3%

1,2%

29,8%

16,6%

5,1%

Gestelde doel: het percentage met de auto naar school af laten nemen tot 30% of minder.

P.S.
Bent u te druk om uw kind iedere dag te voet of op de fiets naar school te brengen: probeer het dan 1 of 2 x
per week! (alle beetjes helpen)

_____________________________________________________
Vanuit de Ouderhulpgroep
Ook voor ons was het de afgelopen maanden
ineens afgelopen, geen activiteiten meer.
Nu de school weer open is, denkt de directie na wat
er aan het eind van dit schooljaar nog wel kan en
mag plaatsvinden.
Zoals u reeds vernomen heeft gaan de schoolreizen
dit jaar helaas niet door. Na overleg met directie is
er besloten dat het gedeelte van de schoolreizen
teruggestort zal worden.
Het gaat om de volgende bedragen;
Groep 1-2 € 20,00
Groep 3-4 € 22,50
Groep 5-7 € 25,00
Groep 8 zal niets ontvangen, hiervoor heeft school
nog een alternatief programma voor alles wat zij

moeten missen. Zo hopen zij om samen met groep 8
hun schooltijd toch nog op een leuke en fijne/ mooie
manier af te mogen sluiten.
Het bedrag zullen we in de komende weken aan u
terugstorten. Mocht u vragen of opmerkingen
hebben, mail ons via
penningmeester.ouderhulpgroep@hetbaken-werke
ndam.nl
Wellicht ten overvloede, geen ouderbijdrage
betaald is geen teruggave.
Hartelijke groet, Marjan Kieboom en Sandra van
Berchum penningmeesters ouderhulpgroep

____________________________________________________
Aflopen eerste periode MR leden
Aan het eind van dit schooljaar loopt de eerste zittingsperiode af van 2 leden uit de oudergeleding van de MR, te
weten Linda de Regt en Tanja van Willegen. Beiden stellen zich echter opnieuw verkiesbaar.
Lijkt het u wat om in onze MR zitting te willen nemen en wilt u zich, naast bovenstaande ouders, ook kandidaat
stellen, dan kunt u voor nadere info contact opnemen via s ecretaris.mr@hetbaken-werkendam.nl. Dit kan tot en
met vrijdag 19 juni. Indien blijkt dat er meer kandidaten zijn dan beschikbare plaatsen, zal er een verkiezing
plaatsvinden. I.v.m. het coronavirus zal de uitwerking hiervan dan nader bepaald worden.

____________________________________________________
Vandalisme
De afgelopen weken hebben we rondom en op het schoolgebouw van
Het Baken in toenemende mate te maken met vandalisme. Op en rondom
het schoolgebouw worden vernielingen aangebracht. Zo troffen we twee
weken geleden een totaal vernielde fiets aan bij ons hek, ligt er met grote
regelmaat afval op ons schoolplein en vorige week hadden we zelfs
lekkage in onze aula vanwege twee kapotgetrapte dakpannen. U leest
het goed: er wordt zelfs op het dak van school gelopen!
We hebben intensief contact met de wijkagenten (Linda Blokland en Jack
Mulder) en hebben al enkele maatregelen uitgezet en zullen op korte
termijn nog meer maatregelen gaan treffen. De wijkagenten zullen aan
de buurtbewoners vragen om een oogje in het zeil te houden en
opvallende zaken aan hen te melden. Dit willen we ook aan u, als ouders
van onze school, vragen. Ziet u iets bijzonders op of rondom ons
schoolgebouw; meld het dan bij de wijkagent. Ziet u personen op ons
schooldak lopen of vernielingen aanbrengen rondom ons schoolgebouw:
het zou fijn zijn als het u lukt om een foto te maken. Deze foto kunt u dan
ook doorspelen naar de wijkagenten. Hun mailadressen zijn:
linda.blokland@politie.nl en jack.j.mulder@politie.nl
Alvast dank voor uw hulp en we hopen dat we samen met u het
vandalisme kunnen stoppen!

____________________________________________________
Corona-afspraken
In de mail van afgelopen dinsdag heeft u kunnen lezen dat het halen en brengen van de kinderen goed verloopt.
Toch zijn er nog enkele zaken waarop we u willen wijzen:
-De poorten gaan om 08.20 uur en 13.05 uur open. Het heeft dus geen zin om kinderen al heel vroeg naar school
te sturen.
-Conform het landelijke protocol mogen ouders niet op het schoolplein en in het schoolgebouw komen. Wij willen
u vragen om deze afspraken echt te hanteren.
-Wanneer u een huilende kleuter heeft, die het moeilijk vindt om afscheid te nemen, dan willen we u vragen om de
pleinwacht in te seinen. Hij/zij probeert dan om uw zoon/dochter mee te nemen naar de klas of hij/zij waarschuwt
dan de desbetreffende juf.
-Wanneer uw kind een traktatie heeft die hij/zij niet zelf kan dragen; dan kunt u ook de pleinwacht roepen. Hij/zij
zal dan de traktatie van u overnemen en er zorg voor dragen dat de traktatie in de klas komt.
Dank voor uw medewerking!

____________________________________________________

