
 

 
 

 

De Bijbelverhalen 
 
In de kleutergroepen worden deze twee weken Bijbelverhalen verteld over Abraham, Sarah en hun zoon Izaäk. 
Abraham moet op reis gaan. Hij weet niet waarheen, maar hij vertrouwt op God. Abraham vertrouwt ook op God 
als God aan Abraham belooft dat hij een zoon zal krijgen. Abraham is dan al heel oud. Wanneer Izaäk oud 
genoeg is, gaat de knecht van Abraham op zoek naar een vrouw voor Izaäk. Op aanwijzing van God vindt de 
knecht van Abraham Rebekka. Izaäk trouwt dan met Rebekka. 
 
In de groepen 3 t/m 8 is het thema van deze week: Hoe kunnen we verder? (Exodus 14, 16 en 17: 1-7) 
De Israëlieten zijn vertrokken uit Egypte. Maar daarmee zijn ze er nog lang niet: keer op keer dreigen ze vast te 
lopen in de woestijn. Een zee waar ze niet omheen kunnen, gebrek aan eten en drinken… Steeds opnieuw is de 
Heer degene die hen verder helpt. 

 



 
 
Volgende week is het thema:  Zo gaan we het doen (Exodus 18, 19 en 20) 
Mozes geeft in zijn eentje leiding aan het hele volk. Dat kan zo niet langer, vertelt zijn 
schoonvader Jetro hem. Mozes stelt mensen aan die hem helpen. In de woestijn geeft de 
Heer zijn volk tien geboden, als tien leefregels voor onderweg. Die regels zullen hen 
verder brengen. 

_____________________________________________________ 
 

 
 

_____________________________________________________ 
 
Brabants VeiligheidsLabel 
Vorige week kregen wij op Het Baken het bericht binnen dat wij voor onze inspanningen 
m.b.t. verkeersveiligheid in het schooljaar 2019-2020, voor onze leerlingen en rondom 
onze school, het GOUDEN vignet verdiend hebben. Een resultaat om trots op te zijn! 
Ook dit schooljaar zullen wij ons, middels diverse acties en activiteiten weer volop 
inzetten voor de verkeersveiligheid van onze leerlingen. 
 
_____________________________________________________ 
 
Verkeersveiligheid 
Tijdens het brengen en ophalen van de kinderen zien we dat veel ouders erg hun best doen om dit, 
verkeerstechnisch gezien, zo veilig mogelijk te laten verlopen. We willen u hiervoor danken!  
Toch zijn er nog enkele aandachtspunten waarop we u willen wijzen: 
*Wilt u tijdens het wegrijden met de auto in de Rijshaak (tegenover groep 1b/2b, 2a, 3b en 4a) rekening houden 
met het feit dat hier jonge kinderen fietsen of de weg nog oversteken? 
 

 



 
 
*Wilt u aan de zijkant van de school (straat waar de poort van groep 4b is en 
kant van de school waar de directiekamer en de kamer van de ib-ers zijn) 
NIET parkeren? Door geparkeerde auto’s wordt deze weg onoverzichtelijk en 
op dinsdag en donderdag kan de gymbus niet goed de bocht maken om bij 
school te kunnen parkeren. 
*Wilt u niet op de weg rondom school stil gaan staan met de auto om 
kinderen uit de auto te laten? Het verzoek is om altijd uw auto te parkeren in 
een parkeervak.  
*U heeft vast onze oranje SLOW-clowntjes al gezien tegenover Trema 
Kinderopvang. In dit gebouw zit groep 3a. Zij steken hier ook over. Wilt u in de 
schoolzone zachtjes rijden en er rekening mee houden dat hier dus ook 
kinderen oversteken? 
 
We vragen het bovenstaande aan u in het belang van de veiligheid van alle kinderen van Het Baken. We willen u 
alvast danken voor uw medewerking! 

____________________________________________________ 
 
Team 
Voor de zomervakantie heeft u in de Bakenpraat kunnen lezen dat juf Deborah Bok zwanger is. Vanwege extra 
Coronarichtlijnen richting zwangere leerkrachten in het onderwijs, in het derde trimester van hun zwangerschap, 
hebben wij moeten besluiten om juf Deborah vanaf deze week vervangende werkzaamheden te laten uitvoeren. 
Binnen deze vervangende werkzaamheden kunnen we de 1,5 meter afstand tot collega’s en kinderen garanderen 
in het belang van de gezondheid van juf Deborah en haar kindje. 
Dit betekent in de praktijk dat juf Deborah tot aan haar verlof geen les meer kan geven aan groep 3b. Wel blijft zij 
voor de kinderen zichtbaar, omdat zij de leerlingbegeleiding (in kleine groepjes) blijft voortzetten en zelfs gaat 
uitbreiden. De kinderen hoeven dus nu nog geen afscheid te nemen van de juf. 
We hebben ons best gedaan om de plotselinge vervroegde vervanging van juf Deborah zo goed mogelijk vorm te 
geven. In ieder geval tot aan de Kerstvakantie ziet de bezetting, qua leerkrachten, in groep 3b er als volgt uit: 
-juf Carolien Hoeke: maandag, dinsdag en vrijdag 
-juf Charlotte Kant: woensdag en donderdag 
Juf Charlotte is een vaste invaller van onze school en zij heeft vorig schooljaar al meerdere malen ingevallen in 
groep 3. Ook heeft ze vorig schooljaar ingevallen in meerdere kleutergroepen. De meeste kinderen zullen haar dus 
al kennen. 
 
Vanwege Coronarichtlijnen hebben we de afgelopen schoolweken iedere week wel minstens één leerkracht 
gehad die thuis was met verkoudheidsklachten. Tot nu toe is het ons iedere keer gelukt om vervanging te regelen. 
We kijken bezorgd naar de herfstperiode die komen gaat. We hopen dat het ons blijft lukken om leerkrachten, die 
thuis moeten blijven, te kunnen vervangen. We zijn blij met de maatregel vanuit de overheid dat leerkrachten met 
voorrang getest kunnen worden. 
 

____________________________________________________ 
 
Coronarichtlijnen 
Bij deze Bakenpraat treft u een brief aan vanuit het College van Bestuur van De Stroming. Hierin krijgt u een 
toelichting op het wel/niet naar school sturen van uw kind(eren) conform de nieuwe Coronarichtlijnen vanuit de 
overheid. Dit n.a.v. de persconferentie van afgelopen vrijdagavond. 
 

____________________________________________________ 
 
 

 



 
 
Even voorstellen 
Dit schooljaar hebben we opnieuw stagiaires onderwijsassistent vanuit het Hoornbeeck College bij ons op school 
rondlopen. Zij stellen zich graag aan u voor: 
 
Hallo allemaal, 
Mijn naam is Paulien van Vugt. Ik ben 17 jaar en woon in Werkendam. Ik zit in het 
tweede jaar van de opleiding onderwijsassistent van het Hoornbeeck in Amersfoort. Ik 
hoop tot 5 februari 2021 stage te lopen op het Baken. Ik heb het erg naar mijn zin en kijk 
uit naar nog veel leuke en gezellige weken.  
 
 
 
 
 

Mij is gevraagd een voorstelstukje over mijzelf te schrijven, zodat 
jullie een beetje weten wie ik ben.  
Mijn naam is Anieke Dalm en ik ben 19 jaar oud. Mijn hele leven 
woon ik al in Werkendam. Ik zit nu in mijn laatste jaar van de 
opleiding Onderwijsassistent. Om mijn opleiding af te ronden moet 
ik nog 20 weken stagelopen. Deze stage doe ik de komende 20 
weken op Het Baken. Ik ben 4 dagen in de week te vinden op 
school, dinsdag tot vrijdag. Na deze opleiding hoop ik volgend jaar 
september te starten met de Pabo. Naast mijn opleiding heb ik ook 
nog een bijbaantje in de ouderenzorg bij dementerende ouderen.  
In mijn vrije tijd ben ik het liefst gezellig met mijn vriend of andere 

vrienden om leuke dingen te doen of gewoon een avondje gezellig bij elkaar te zijn.  
Ik heb enorm veel zin in mijn stage op Het Baken! Ik hoop op een leuke en leerzame tijd!  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 


