De Bijbelverhalen
In de kleutergroepen worden deze twee weken verhalen verteld over een volgeling van Jezus: Paulus. Paulus
reist de wereld rond om over Jezus te vertellen.
In de groepen 3 t/m 8 is het thema van deze week: B
 idden (1 Samuel 1: 1-18, Matteüs 6: 1-15 en Filippenzen 4:
4-7)
In deze zomerweek staan we stil bij het gebed. We lezen verschillende bijbelverhalen
waarin het gebed een rol speelt.
Volgende week is het thema: H
 oe zijn wij aan de bijbel gekomen? (Nehemia 8,
Handelingen 8:26-40)
Elke week lezen we verhalen uit de bijbel. Hoe zijn we eigenlijk aan die verhalen
gekomen? En wat betekenen ze voor mensen?

_____________________________________________________
Team
Vandaag heeft u een overzicht met daarin de groepsindeling gemaild gekregen. In dit overzicht zag u een aantal
onbekende namen staan. Onze nieuwe teamleden stellen zich graag aan u voor:
Per 1 augustus 2020 hoop ik in dienst te treden van “Het Baken” als teamleider
Kleuterbouw en leerkracht van groep 1a. Daar heb ik ontzettend veel zin in!
Graag wil ik me even aan u voorstellen. Mijn naam is Ilona Versteeg, ik ben 45
jaar oud en woon in Giessen. Ik ben getrouwd met René en heb drie kinderen:
Ruben, Naomi en Sem. Vóórdat ik juf werd, heb ik eerst 14 jaar bij een
Boerenleenbank in de regio gewerkt. In 2012 ben ik afgestudeerd aan de Pabo
en daarna heb ik allerlei invalwerk gedaan. Na een tijdje kreeg ik een vaste
aanstelling in Bruchem op Basisschool de Bron. Daar heb ik enkele jaren met
veel plezier in de groepen 2 en 3 gewerkt. Afgelopen jaar heb ik mijn opleiding
Midden Management afgerond en besloot ik te solliciteren naar teamleider en
leerkracht in Werkendam. Ik kijk er naar uit om u en de leerlingen te ontmoeten!
Hartelijke groet, Ilona Versteeg-Bok

In deze Bakenpraat stel ik mijzelf graag aan u/jullie voor! Ik ben Marlinda Schaap en ben
vijfentwintig jaar. Ik woon samen met mijn man in Andel. Ik geniet van een goed boek,
maar ook van fijn gezelschap om mij heen. Het Baken is niet geheel onbekend voor mij. Ik
heb hier mijn derde- en vierdejaars stage van de pabo met veel plezier gelopen. Ik kijk er
dan ook erg naar uit om weer terug te keren naar Het Baken! De afgelopen jaren heb ik
gewerkt op de christelijke basisschool in Woudrichem. Deze jaren heb ik voornamelijk les
gegeven in de bovenbouw. Ook op Het Baken ga ik aan de slag in de bovenbouw.
Komend schooljaar zal ik de leerkracht van groep 8c zijn. Ik hoop met u en uw kind(eren)
samen te werken vanuit vertrouwen en er een fijne tijd van te maken!

Mijn naam is Janike Schoenmakers. Samen met mijn man en zoontje woon ik in Almkerk. De
afgelopen jaren ben ik werkzaam geweest in de onderbouw van een andere school binnen de
Stroming. Na de zomervakantie mag ik starten in groep 1c en groep 4b op Het Baken. Ik kijk er
naar uit om jullie te ontmoeten.

Mijn naam is Ditta Bassa. Ik woon in Andel, samen met mijn man en dochter van 22
jaar en zoon van 17 jaar.
Vanaf augustus 2018 ben ik werkzaam als onderwijsassistente bij De Stroming / CBS
de Ark te Meeuwen.
Daar werk ik nu nog steeds. Vanaf het nieuwe schooljaar werk ik daar wat minder
uren, waardoor er voor mij ruimte is om bij een andere school binnen De Stroming een
aantal uren in te vullen.
Daarom vervang ik Britt tijdens haar zwangerschapsverlof. Op dinsdag- en
donderdagochtend ben ik aanwezig.
In het verleden heb ik gewerkt op een peuterspeelzaal, als medewerkster in de
gastouderopvang en als manager op een kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang.

_____________________________________________________
De Bieb Op School en VakantieBieb
De afgelopen weken is er door een aantal teamleden, vrijwilligers en een
styliste hard gewerkt om onze Bieb Op School vorm te geven. Vanaf
komend schooljaar is deze bieb, genaamd De Leestuin, te vinden in onze
aula. De laatste details worden de komende tijd nog vorm gegeven en dan
is onze mooie bibliotheek echt af. Volgend schooljaar zal er nog een
officieel openingsmoment komen. We hopen dat deze bibliotheek ertoe
gaat leiden dat onze kinderen meer leesplezier krijgen en meer
gemotiveerd raken om boeken te lezen.
Bij deze Bakenpraat ontvangt u een digitale flyer van de VakantieBieb. De
VakantieBieb geeft kinderen de mogelijkheid om in de zomervakantie ook
te lezen. Als school bevelen we dit van harte aan. Het is immers belangrijk
om ook in de vakantie te blijven (voor-)lezen.

_____________________________________________________
Kozakken Boys
Sinds enkele weken maken we voor onze gymlessen dankbaar gebruik van de
sportvelden van Kozakken Boys. Daar zijn we heel blij mee. We willen het bestuur van
Kozakken Boys dan ook hartelijk danken voor het ‘uitlenen’ van hun voetbalvelden.

____________________________________________________
Corona-afspraken
Volgende week ontvangt u informatie over de Coronamaatregelen met ingang van
het begin van het komend schooljaar. Dit alles zal onder voorbehoud zijn. Het is
mogelijk dat de Coronamaatregelen in de zomervakantie door de overheid nog
veranderd worden. Uiteraard zullen we u dan op de hoogte brengen. Ook ontvangt u
volgende week de jaarkalender. De activiteiten op deze kalender zullen ook onder
voorbehoud zijn. Zo weten we nu bijvoorbeeld nog niet of het gezamenlijke
Kerstfeest van de kleuterbouw kan doorgaan, of dat we dit moeten aanpassen naar
een andere vorm qua viering.

____________________________________________________
VIO-lessen
Komend schooljaar zullen er voor kinderen uit groep 4 VIO-lessen (Voorbereidend Instrumentaal Onderwijs)
gegeven worden op Het Baken. Deze lessen worden het gehele jaar door gegeven op woensdagmiddag door een
leerkracht van MuziekPunt. Komende maandagmiddag zullen er in de beide groepen 3 korte proeflessen gegeven
worden. De kinderen krijgen ook een flyer mee naar huis. Deze VIO-lessen zijn uiteraard een eigen keuze van
ouders en kinderen en voor kosten van de ouders.

