
 

 
 

 

De Bijbelverhalen 
 
In de kleutergroepen worden deze twee weken de bijbelverhalen verteld over Elia en Elisa; twee profeten van 
God. Zij geven boodschappen van God door aan het volk Israël en roepen hen op om God te volgen. 
 
In de groepen 3 t/m 8 is het thema van deze week: Komt het goed? (Ester 7: 1-10, Ester 8 en Ester 9: 1-32) 
Haman wordt ontmaskerd, maar de koning kan zijn wet niet ongedaan maken. Komt het goed als de koning er 
een andere wet naast stelt? 
Volgende week is het thema: Jona, de profeet die geen zin had (Jona 1 - 4) 

 



 
 
 
De profeet Jona moet op weg om in Nineve te gaan vertellen dat het zo niet langer kan. 
Hij vlucht weg van de Heer, wordt overboord gegooid en opgeslokt door walvis, en gaat 
uiteindelijk toch naar Nineve. Daar hebben zijn woorden andere gevolgen dan hij dacht. 
 
 

_____________________________________________________ 
 
Team 
In de vorige Bakenpraat heeft u kunnen lezen dat meester Kees Lagewaard 25 jaar op 
Het Baken werkzaam was. Op 16 juni volgde daar nog een jubileum achteraan: Hij was 
die dag namelijk 40 jaar werkzaam in het onderwijs. We feliciteren meester Kees van 
harte met deze mijlpaal!  
 
Onze LIO-juf Nienke Golverdingen is met vlag en wimpel geslaagd voor haar opleiding tot 
leerkracht! We zijn trots op haar en feliciteren haar van harte! 
 

_____________________________________________________ 
 
Groen naar school in week 25 (15 juni - 19 juni) 
Vorige week, 15 juni - 19 juni 2020, hebben we opnieuw gemeten op welke wijze de kinderen van huis naar 
school kwamen. In de vorige Bakenpraat schreef ik u dat ons gestelde doel was om het percentage leerlingen dat 
met de auto naar school gebracht wordt onder de 30% uit te laten komen en dat is vorige week gelukt! Hieronder 
de eerste tellingen van dit schooljaar en de telling (2e) van afgelopen week. Héél hartelijk bedankt voor het actief 
meewerken aan onze groene week.  
Nu het weer het toelaat, zou het fijn zijn als u het groen naar school komen wilt voortzetten. 

 
 

  op de fiets  carpoolen  elektrische 
auto 

auto  lopend  step, skateboard 
e.d. 

eerste 
meting 

43%  4,4%  1,2%  29,8%   16,6%  5,1% 

tweede 
meting 

55%  5,8%  0,7%  16,6%  17,9%  4% 

 

_____________________________________________________ 
 
Vanuit de Ouderhulpgroep 
Zoals u in de vorige Bakenpraat heeft kunnen lezen, 
wordt het geld van de schoolreizen teruggestort. 
Ondertussen hebben we alles ingevoerd en zult u 
de komende dagen de bedragen ontvangen. We 
hopen dat alles goed is gegaan, maar met ca 350 
kinderen checken en rekeningnrs handmatig 
invoeren is dat niet zeker. Mocht er bij u een fout zijn 
opgetreden, meld het alstublieft via email aan 
penningmeester.ouderhulpgroep@hetbaken-werke
ndam.nl 

dan proberen we het zo snel mogelijk op te lossen. 

Tevens wil ik hierbij van de gelegenheid gebruik 
maken om u als ouders, directie en mede 
ouderhulpgroepleden te bedanken voor het 
vertrouwen wat jullie mij gaven om mijn taak als 
penningmeester van de ouderhulpgroep uit te 
voeren. Na 16 jaar Baken, waarvan 9 jaar 
penningmeester van de ouderhulpgroep, neem ik 
afscheid en draag het stokje over aan Sandra van  

 



 
 
Berchum. Vol enthousiasme is zij het afgelopen jaar 
begonnen en vol vertrouwen geef ik mijn taak aan 
haar over. Directie, mede ouderhulpgroepleden en 
leerkrachten bedankt voor de fijne samenwerking. 
 
Wat vliegt de tijd voorbij, ik hoor het dhr van Ooijen 
8 jaar geleden bij het afscheid van onze oudste nog 
zeggen; voor sommige ouders is het het eerste kind  
 
 

wat afscheid neemt, voor sommige de laatste. En 
wij als ouders dachten ohh dat duurt nog even voor 
ons. Nu is het dan zover ook onze jongste gaat het 
Baken verlaten. Een goede en fijne periode laten we 
achter ons, een nieuwe periode breekt aan.  

Ik wens u en uw kinderen nog een hele fijne en 
goede tijd op het Baken.  
Hartelijke groet, Marjan Kieboom 

 

____________________________________________________ 
 
Vanuit de MR 
In de vorige Bakenpraat maakten we melding van de aflopende termijnen van twee ouder-vertegenwoordigers. 
Echter heeft de GMR na het verschijnen van die Bakenpraat ons geïnformeerd over aankomende wijzigingen op 
de invulling van medezeggenschap binnen De Stroming. Deze wijzigingen gaan ook invloed hebben op de 
medezeggenschap van Het Baken. Dit in combinatie met de beperkingen die de huidige Corona-tijd met zich 
meebrengt, heeft de MR doen besluiten om over te gaan tot een verlenging van de termijn van de aftredende 
leden met een jaar. Hierbij rekening houdend met de mogelijkheid die de bestaande statuten bieden in ongewone 
omstandigheden. De komende tijd zullen we u op de hoogte houden van de ontwikkelingen. 
 

____________________________________________________ 
 
GMR: nieuwe leden gezocht 
U als ouder heeft via de Directie de uitnodiging ontvangen om zich kandidaat te stellen voor de 
Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad van De Stroming, de vereniging waar ook Het Baken bij is 
aangesloten. Voorheen werden de GMR-leden gekozen uit de MR van de betreffende school. Vanaf september 
geldt dat iedere ouder in de GMR zitting kan nemen. U dus ook! Voor de GMR zijn er dus nog vacatures die door 
een ouder van Het Baken ingevuld kunnen worden. Als MR hopen we dat u, uw kennis en kunde in wilt zetten 
voor de vereniging van protestants christelijk basisonderwijs in Altena, zodat de stem van Het Baken hierin ook 
gehoord zal worden! Geïnteresseerden kunnen zich tot 28 juni aanmelden bij de voorzitter van de GMR, Marianne 
van der Spoel, via m.vanderspoel@destroming.eu 

 
____________________________________________________ 
 
Vandalisme 
In de vorige Bakenpraat heeft u kunnen lezen over het vandalisme rondom en aan ons 
schoolgebouw. Dank voor de reacties die we gekregen hebben n.a.v. ons vorige bericht! 
Het is fijn om te bemerken dat u als ouders met ons meedenkt en met ons meeleeft.  
De wijkagenten hebben gevraagd om meldingen niet via hun mailadressen door te 
geven, maar via het landelijke telefoonnummer: 0900-8844. Alvast dank hiervoor! 

____________________________________________________ 
 

 



 
Corona-afspraken 

De ouders van de kleuterbouw hebben van mij vorige week onderstaande informatie ontvangen: 
Na afstemming met het OMT heeft het RIVM de adviezen voor kinderen met neusverkoudheid aangepast. 
Kinderen van 0 tot 4 jaar met neusverkoudheid ZONDER KOORTS mogen naar het kinderdagverblijf, behalve als 
zij een contact zijn van een patiënt met een bevestigde SARS-CoV-2-infectie of een volwassen gezinslid hebben 
met klachten passend bij COVID-19. Ditzelfde geldt ook voor kinderen van 4 en 5 jaar die in groep 1 of 2 van de 
basisschool zitten. Ook zij mogen bij neusverkoudheid ZONDER KOORTS naar school. 
 
Het bovenstaande betekent dat wij deze richtlijn ook op Het Baken zullen volgen. Ik wil u wel vragen om hierin 
verantwoording te nemen en uw kind van 4 of 5 jaar alleen naar school te sturen als er enkel sprake is van 
neusverkoudheid. 
Alvast dank hiervoor! 
 
Op landelijk niveau bleek er echter onduidelijkheid te zijn over de genoemde leeftijdsgrens. Het RIVM heeft 
inmiddels bepaald dat het bovenstaande niet alleen geldt voor kinderen van 4 en 5 jaar, maar ook voor kleuters 
van 6 jaar. Kleuters tot en met 6 jaar mogen dus naar school komen als er enkel sprake is van 
neusverkoudheid.  
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 


