
 

 

 
 



 



 
De Bijbelverhalen 
 
In de kleutergroepen worden deze week Bijbelverhalen verteld over Simson. Simson is een sterke knecht van 
God. Hij strijdt tegen de Filistijnen. Simson verklapt aan zijn vrouw dat zijn hoofdhaar nooit geknipt mag worden. 
Zijn vrouw verraadt hem en Simson verliest zijn krachten, doordat zijn haren afgeknipt worden. Gelukkig geeft 
God hem nog één keer al zijn krachten terug. 
Volgende week worden er Bijbelverhalen over Ruth en Boaz verteld. Ruth komt met haar schoonmoeder Naomi in 
Israël wonen (het land waar Naomi vandaan komt). Zowel de man van Naomi als die van Ruth zijn gestorven. De 
arme Naomi gaat aren rapen op het land van boer Boaz. Later trouwt zij met Boaz. God laat zien dat Hij goed 
voor Naomi en Ruth zorgt. 
 
In de groepen 3 t/m 8 is het thema van deze week:   Ik blijf bij je (Exodus 40: 
1-38, Deuteronomium 31: 1-8 en 34: 1-12) 
Waar de Israëlieten ook naartoe gaan, ze dragen de tabernakel met zich mee: 
de tent van de ontmoeting met de Eeuwige. Zo weten ze dat de Eeuwige altijd 
in hun midden is. 
Mozes beklimt nog één keer de berg Nebo. Daar sterft hij en wordt hij begraven 
door de Heer. 
 
Volgende week is het thema:  Zo vergeet je het niet (Jozua 1, 2: 1-24 , 3 en 4) 
Jozua is de nieuwe leider van Israël. Hij leidt het volk door de Jordaan, de grens met het beloofde land. Er worden 
twaalf stenen neergezet als blijvende herinnering aan wat er gebeurd is. 
 

_____________________________________________________ 
 

 



 

 



 
_____________________________________________________ 
 
Vanuit het team 
Juf Deborah Bok is sinds deze week met zwangerschapsverlof. We wensen haar een goed verlof toe en wachten 
in spanning het geboortebericht af. Binnen groep 3b wordt juf Deborah (in ieder geval tot aan de Kerstvakantie) 
vervangen door juf Carolien Hoeke en Charlotte Kant. Juf Rebecca van den Hoek vervangt juf Deborah in de 
leerlingbegeleiding. Juf Rebecca is op maandag-, dinsdag- en woensdagochtend aanwezig op school. Welkom 
terug! We wensen juf Carolien, juf Charlotte en juf Rebecca een goede vervangingsperiode toe. 
 
Meester Theo Rijkers zit helaas vanwege quarantaine richtlijnen op dit moment thuis. Hij vindt het erg jammer dat 
hij deze week nog niet kan komen werken bij ons op school. We wensen meester Theo sterkte toe. 

_____________________________________________________ 
 
Uitbreiding van Het Baken 
Tijdens de gemeenteraad van 13 oktober heeft de gemeente Altena ingestemd 
met het Integraal Huisvestings Plan voor de scholen binnen de gemeente 
Altena. Binnen dit plan staat de uitbreiding van Het Baken genoemd en 
begroot. Dit betekent dat nu officieel is goedgekeurd dat onze school mag gaan 
uitbreiden. U begrijpt vast dat we heel blij zijn dat het eindelijk zover is. 
Inmiddels hebben de eerste gesprekken met de gemeente plaatsgevonden. De 
komende tijd zullen een Stuurgroep (college van bestuur, directeur, gemeente 
en begeleidende instanties) en Projectgroep (teamleden, directeur, een ouder 
vanuit de MR en een ouder vanuit de OuderHulpGroep) de plannen gaan 
uitwerken richting een ontwerp en procesplanning van de bouw. Aan deze 
groepen neemt ook Kinderopvang Trema deel. Het is namelijk de bedoeling dat 
zij huisvesting gaan krijgen binnen onze aanbouw en met ons gaan samenwerken binnen het gebouw.  

_____________________________________________________ 
 
Uitslag telling Groen naar school 
In week 45 (26 oktober - 30 oktober 2020) hebben we de week Groen naar school georganiseerd. We hebben in 
deze week geïnventariseerd met welke middelen van vervoer de kinderen naar school kwamen. De uitslag van de 
telling staat hieronder in de tabel. 
 

 
Aan het einde van het vorige schooljaar (juni 2020) was het percentage ‘met de auto of carpoolend naar school 
komen’ 22,4% van de totale vervoerswijze waarop de kinderen naar school kwamen. De telling van de laatste 
week van oktober 2020 laat zien dat het percentage van de genoemde vervoersmethoden op 23,4% is 
uitgekomen; dit is voor de najaarstelling, toch vaak wat minder goed weer, een heel mooi (laag) percentage!   
Aan het einde van dit schooljaar zullen we opnieuw een week Groen naar school organiseren en  
stellen we als doel om het percentage ‘met de auto of carpoolend naar school komen’ weer op 22,4% of lager uit 
te laten komen.  
We willen u voor nu hartelijk bedanken voor het actief meewerken aan de groene week! 

  op de fiets  carpoolen  elektrische auto  auto  te voet  step, skeelers o.i.d. 

aantal 
leerlingen 

963  83  10  306  262  37 

percentage  58%  5%  0,6%  18,4%  15,8%  2,2% 



 

 



 
_____________________________________________________ 
 
Fietsencontrole groepen 5-8 
Afgelopen week is voor de groepen 5-8 de fiets (verlichtings) controle op school gehouden. In totaal hadden 174 
kinderen hun fiets bij zich, welke we allemaal gecontroleerd hebben op: werking verlichting, aanwezigheid 
reflectie, degelijkheid trappers, werking remmen, geluidsproducerende bel, dichte en vastzittende handvatten. 
Na de controle zijn de controle kaartjes bekeken en geteld en zijn we op de volgende verdeling uitgekomen: 
 

 
 
In totaal was de fietsverlichting van 92 % van de aangeboden fietsen in orde; fijn dat de verlichting van zoveel 
fietsen (160) in orde is. De kinderen krijgen hun controle kaartje mee naar huis. U kunt dan zien of de fiets van uw 
kind helemaal verkeersveilig is, of dat er misschien nog een kleine handeling verricht moet worden om uw kind 
veilig op de fiets het verkeer in te kunnen laten gaan. 

 

_____________________________________________________ 
 
Parkeeractie 
Tijdens de afgelopen periode hebben wij extra gelet op het parkeergedrag rondom 
de school. Wij zien dat heel veel ouders/opa’s/oma’s en andere volwassenen die 
kinderen brengen en halen op juiste en veilige wijze hun auto parkeren: in een 
parkeervak. Dit in het belang van de veiligheid van de kinderen van Het Baken. 
Onze dank hiervoor!! 
Om onze dank extra te laten blijken zullen we samen met de kinderen van de 
Leerlingenraad in de maanden november en december regelmatig een ludieke 
parkeeractie houden waarbij mensen die goed parkeren een compliment van ons 
krijgen. Mensen die hun auto op een niet veilige plaats parkeren, zullen we een 
aanwijzing geven. 
 

_____________________________________________________ 
 
 

controlepunten   percentages 

fietsen waar alle controlepunten goedgekeurd zijn  78,2 %  

fietsen waar niet alle controlepunten in orde waren, maar waar de verlichting 
wel in goede staat was  

13,8% 

fietsen waar de verlichting afgekeurd is  8% 



 
 



 
 
De Werkplaats (de klas met de gouden handjes): OPROEP!! 
Op school zijn wij al enige tijd volop aan het werk aan diverse opdrachten. Werkstukken van hout, maar hebben 
wij ook tuinonderhoud gedaan rondom school. Wij zagen toen dat er in de loop van de jaren de bestrating hier en 
daar in slechte staat is, er moet zelfs een nieuw straatje aangelegd worden! Helaas ontbreekt het ons aan kennis 
(en gereedschap) om dit goed te kunnen doen. Hierbij een oproep aan alle vaders en opa’s die in de bestrating 
werken/ werkzaam zijn geweest of hele handige vaders die ons hierbij willen helpen.  Het gaat om de 
maandagochtenden van 8.30 – 12.00 uur.  Bent u zo’n vader of opa; dan kunt u contact opnemen met meester 
Jan Willem Ouwendijk ( jw.ouwendijk@hetbaken-werkendam.nl ). Verder ben ik opzoek naar een vader of opa die 
een aantal handzagen zou kunnen slijpen en zetten….   
Alvast bedankt voor reacties (die hopelijk binnen zullen stromen… ) 
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