De Bijbelverhalen
In de kleutergroepen worden in de week na de herfstvakantie Bijbelverhalen verteld over de broers Jakob en
Ezau. De broers ontmoeten elkaar na vele jaren weer en maken het goed. Ezau is niet meer boos op Jakob.
Volgende week worden er Bijbelverhalen verteld over de dappere man Gideon. Gideon krijgt van God de opdracht
om te gaan strijden tegen de vijanden van het volk Israël. God geeft Gideon een teken dat Hij echt bij Gideon is en
hem zal helpen.

In de groepen 3 t/m 8 is het thema van deze week:  W
 at geloof jij?
(Numeri 13: 1-33 en 14: 1-9)
Twaalf verkenners worden eropuit gestuurd om in het beloofde land te
gaan kijken. Ze komen terug met verhalen over een prachtig land, maar
ook over de grote en sterke mensen die daar al wonen. De meeste
verkenners zeggen dat het onmogelijk zal zijn om in dat land te gaan
wonen, maar Kaleb en Jozua geloven dat de Eeuwige daarvoor zal zorgen.
Wie moeten de Israëlieten geloven?
Volgende week is het thema:  W
 at een ezel! (Numeri 22, 23 en 24: 1-25)
Koning Balak is de baas in Moab, het land waar de Israëlieten zijn neergestreken. Hij wil het volk weg hebben en
vraagt de profeet Bileam om de Israëlieten te vervloeken. Als Bileam op weg gaat, spreekt zijn ezel hem toe. En
als hij het volk toespreekt, klinkt er geen vervloeking maar een zegen.
In alle groepen zal op woensdag 4 november aandacht besteed worden aan D
 ankdag voor gewas en arbeid. Dit
kan bijvoorbeeld d.m.v. een Bijbelverhaal, een gesprek over Dankdag of een kring-dankgebed. Op Dankdag
danken we God voor alles wat Hij aan ons geeft. In de diverse kerken in Werkendam worden speciale
Dankdagdiensten gehouden op deze dag. Helaas kan de ontmoeting met ouders (op school) op deze dag niet
doorgaan.

_____________________________________________________

_____________________________________________________
Stagiaires
Vanuit de Marnix Academie lopen er dit schooljaar twee eerstejaars studenten stage binnen onze school.
Hieronder stellen zij zich aan u voor:
Mijn naam is Laura Stolk en sinds kort loop ik stage op Het Baken. In tegenstelling
tot de meest andere eerste jaar PABO studenten, ben ik 32 jaar oud. Ik kom uit
Vuren en afgelopen september ben ik begonnen aan de deeltijdvariant van de
PABO aan de Marnix Academie in Utrecht. Dit combineer ik met mijn twee jonge
kinderen (3 en 7 jaar oud) en een parttime baan als officemanager. De afgelopen 11
jaar ben ik werkzaam geweest in het bedrijfsleven, waaronder bij de Rabobank in
Werkendam, en laat mij nu omscholen naar het onderwijs. Tot februari zal ik
meelopen in groep 7A, daarna zal ik het tweede half jaar naar een andere groep
binnen Het Baken gaan. Het doel: in 2022 zelfstandig als juf voor de klas staan. Ik
heb er enorm veel zin in en hoop de komende maanden veel te leren!

Hoi allemaal,
Ik ben Ilja van der Stelt, ben 17 jaar en woon in Nieuwendijk. Ik ben dit jaar gestart
met de Pabo-opleiding op het Marnix Academie in Utrecht. Ik mag dit jaar op Het
Baken stagelopen. Hier heb ikhier ontzettend veel zin in en kijk heel erg uit naar alle
leuke momenten die ik hier mee ga maken!
Verder vind ik het leuk om gitaar te spelen, met vrienden af te spreken en te
sporten.

_____________________________________________________
Vertrouwenspersonen voor de leerlingen
Net voor de herfstvakantie zijn meester Johan Steketee en juf Carolien Hoeke in alle groepen (vanaf groep 4)
geweest om de kinderen te informeren over hen als vertrouwenspersonen.
Er kunnen op school of thuis dingen gebeuren, die heel heftig zijn voor kinderen. Dingen waar ze graag over willen
praten, maar dit niet zo goed durven. We hopen dat ze dit in eerste instantie met jullie
als ouders of met de eigen leerkracht delen. Toch kunnen dingen soms zó moeilijk zijn
dat ze het liever aan iemand vertellen, die ze niet elke dag zien. Daarom zijn zij er voor
hen. De vertrouwenspersonen zijn in eerste instantie een luisterend oor. Samen met de
kinderen gaan ze dan bekijken of ze het kunnen oplossen en hoe dan. Wat hebben ze
nodig? De kinderen worden daar altijd zelf in betrokken.
De vertrouwenspersonen zullen deze dingen nooit doorvertellen zonder hun
toestemming, tenzij het kind zelf in gevaar is. De kinderen kunnen hun verhaal/vraag
met hen delen door een briefje in één van de brievenbussen te doen, die in de school
hangen met een afbeelding erop van meester Johan S. en juf Carolien H. Elke vrijdag
zullen ze de brievenbussen legen. Ze mogen hen natuurlijk ook opzoeken in de school of
een mailtje sturen.
We hopen eigenlijk dat het niet nodig is, dat het goed met elk kind gaat, maar we weten
dat dit niet altijd vanzelfsprekend is.Mocht u vragen hebben n.a.v. dit bericht, dan kunt u terecht bij meester Johan
S., juf Carolien H. of bij onze directeur.

_____________________________________________________
Parkeren rondom de school
Tijdens de afgelopen periode heeft u kunnen lezen dat het de bedoeling is dat alle ouders/opa’s/oma’s/andere
volwassenen die kinderen naar school brengen of uit school ophalen in de parkeervakken parkeren. Dit alles om
de verkeersveiligheid voor onze kinderen te vergroten. Voor de school
houden we de parkeervakken leeg om iedereen de ruimte te geven om op
1.5 meter afstand van elkaar te wachten.
We bemerken dat de meeste mensen zich keurig aan het bovenstaande
houden: Hier zijn we erg blij mee! Dank voor uw medewerking!
We bemerken nog wel dat we met name opa’s en oma’s erop moeten
wijzen om in een parkeervak te parkeren. Wilt u aan hen doorgeven wat
de parkeerafspraken rondom school zijn? Alvast dank hiervoor!
Halverwege de maand november zullen we met de leerlingen uit de
Leerlingenraad een ludieke parkeeractie gaan uitvoeren. In de volgende
Bakenpraat leest u hier meer over.
Wellicht heeft u al gezien dat aan de zijkant van ons schoolgebouw de schoolzone vergroot is. De gemeente heeft
het woord SCHOOLZONE verplaatst naar de bocht bij de Rijshaak. De gemeente heeft beloofd dat er in de
komende periode in het gehele schoolzone-gebied meer gekleurde palen komen te staan om de schoolzone te
benadrukken.

_____________________________________________________
CultuurPunt Altena: workshops DANS
In de afgelopen weken en in de komende weken vinden er diverse workshops plaats vanuit CultuurPunt Altena
omtrent het thema DANS. Hieronder vindt u de beschrijvingen van de workshops:
kleuters: voorstellingen op 2 en 9 november
Het thema van het cultuurmenu is dit jaar dans. De kleuters krijgen een dansworkshop
‘Prinses Amelia is…..anders
In deze educatieve voorstelling ‘ Prinses Amelia is…..anders’ gaat de Prinses voor het eerst naar school. Zij weet
niet wat emoties zijn en ervaart al snel dat er allerlei dingen bij zichzelf gebeuren waar ze geen woorden voor
heeft.
Zij leert van de juf dat dit emoties zijn.
Samen met de kinderen leert zij verschillende emoties bij zichzelf herkennen zoals bijvoorbeeld bang, verliefd,
boos, blij.
Na de voorstelling krijgen de kinderen een korte workshop. Ze oefenen de emoties; van een klein beetje boos naar
heel erg boos, van bang naar heel erg blij en van blij naar verliefd.
In de klas kan er natuurlijk al geoefend worden met het oefenen van de verschillende emoties. Want bang,
verliefd, boos en blij zijn natuurlijk niet de enige emoties.
Na de voorstelling krijgen de kinderen nog een korte workshop w
 aarin ze de liedjes en dansen van de
voorstelling met de acteurs herhalen of een emotie spelletje spelen.
groep 3 en 4: voorstelling op 19 november
De groepen 3 en 4 bezoeken een 1-2tje van dansgezelschap ‘De Stilte’. Een 1-2tje is een dansduet op locatie dat
wordt uitgevoerd op een vloer van 3,50 x 3,50 meter met het publiek aan drie zijden eromheen. Dichtbij de
kinderen ontvouwt zich een confrontatie tussen twee dansers. In tien minuten wordt dans onder de loep
genomen. Wat getoond wordt, kan nogmaals beleefd worden in de workshop die erop volgt.

groep 5 en 6: voorstelling op 26 oktober en 2 november
Break a dance
Oud-topdanser Vijay heeft als doel om iedereen plezier in dansen mee te geven. Hij staat voor de groep als een
coach die aandacht heeft voor ieder individu. Vijay krijgt echt iedere leerling aan het dansen!
Voor het cultuurmenu krijgen de leerlingen een 2 uur durende workshop waarin ze een breakdance krijgen
aangeleerd, maar er ook ruimte is voor eigen inbreng.
groep 7 en 8: voorstelling op 12, 23, 24, 25 november
De grote Olympische spelshow voorstelling (zal online plaatsvinden).
De Grote Olympische Spelshow is een humoristische dansvoorstelling waarin vier stoere dansers tegen elkaar
strijden om de felbegeerde Olympische medaille. Het publiek is onderdeel van een spelshow met als digitale
spelshow-host Bart Rijnink. D
 e leerlingen fungeren als de w
 elbekende hulplijn van het panel. In de flitsend
gemonteerde spelshow passeren d
 ancebattles e
 n vragen over belangrijke
momenten uit de Olympische sportgeschiedenis de revue. De feiten en
weetjes vliegen je om de oren. Dit alles met een dosis humor en een
knipoog. Een v
 oorstelling met veel interactie tussen de dansers live op het
toneel, de acteur op het scherm en de leerlingen in de zaal.
In De Grote Olympische Spelshow worden verschillende dans- en
muziekstijlen gebruikt. De voorstelling duurt 50 minuten en wordt gedanst
door 4 professionele dansers: R
 iccardo Sbrighi, Nicky van Cleef, Thomas
van der Linden en David Vermeulen. Soms vervult danseres Lara
Kleinrensink een mannenrol.

____________________________________________________
Week van de Mediawijsheid
Op Het Baken besteden we aandacht aan "De week van de Mediawijsheid", die loopt van vrijdag 6 t/m vrijdag 13
november 2020. In alle groepen worden verschillende lessen gegeven met betrekking tot mediawijsheid. Hiervoor
gebruiken we de online methode Cubiss (van basisonderwijs.online).
Het doel van de lessen is om de leerlingen op een speelse manier te leren omgaan met media. Voor elke groep is
een themaspecifieke mediawijsheid-les ontwikkeld, waarin telkens dezelfde opzet is gehanteerd: doel, leerdoelen,
onderdelen, duur, benodigdheden en verwerkingsopdrachten. De opbouw van de thema's is als volgt:
Groep 1: De Doos, Televisieprogramma’s en Prentenboeken
Groep 2: Wat is een pictogram?
Groep 3: Media gebruiken
Groep 4: Reclame
Groep 5: Is alles waar? (3 lessen)
Groep 6: Wie ben jij op Internet? (2 lessen)
Groep 7: Cyberpesten (2 lessen)
Groep 8: Omgaan met sociale media (2 lessen)
Mocht u hierover vragen hebben, dan kunt u contact
opnemen met meester Johan Steketee
(j.steketee@hetbaken-werkendam.nl).

____________________________________________________
Vanuit de OuderHulpGroep
Het schooljaar is alweer even onderweg en achter de schermen wordt er door ons – de Ouderhulpgroep – alweer
hard gewerkt aan de komende activiteiten.
Voor deze activiteiten zijn we afhankelijk van de vrijwillige ouderbijdrage. Inmiddels heeft het grootste gedeelte
van de ouders een machtiging afgegeven voor het jaarlijks incasseren van deze bijdrage. Voor ons heel fijn, want
op deze manier weten we met welk budget we dit jaar aan de slag mogen. Hiervoor dus onze hartelijke dank.

De vrijwillige ouderbijdrage blijft ook dit jaar € 40,-- per kind. Heeft u een machtiging afgegeven? U kunt de
incasso van de vrijwillige ouderbijdrage in de week na de herfstvakantie verwachten. Wanneer u (nog) geen
machtiging heeft afgegeven willen we u vragen de vrijwillige ouderbijdrage over te maken naar NL 49 RABO
0368 7286 68 t.n.v. de Stroming. Wilt u bij het overmaken de naam en de groep van uw kind vermelden?
Bent u een nieuwe ouder? U heeft dan als het goed is een brief met een machtigingsformulier ontvangen. Wij
willen u vriendelijk verzoeken om deze, wanneer u hier gebruik van wenst te maken, zo spoedig mogelijk in te
leveren bij de leerkracht van uw kind.
Heeft u vragen over de vrijwillige ouderbijdrage of wilt u ook gebruik maken van een automatische incasso? Stuur
dan even een mailtje naar penningmeester.ouderhulpgroep@hetbaken-werkendam.nl. We helpen u graag verder.
Met vriendelijke groet,
Sandra van Berchum

____________________________________________________

GGD Webinar: Je hebt meer invloed dan je denkt
Belooft jouw (as) brugpieper/puber ook om … noooit te gaan drinken en roken?
Help je zoon/dochter om dit te realiseren! Zie flyer bij deze Bakenpraat

