De Bijbelverhalen
In de kleutergroepen worden de komende twee weken Bijbelverhalen verteld over Samuël, koning Saul en David.
Het volk Israël wil graag een koning hebben. Saul wordt gezalfd tot koning. Koning Saul luistert echter niet naar
God. Samuël moet dan van God de herdersjongen David tot nieuwe koning zalven. David vecht met de reus
Goliath en met de hulp van God verslaat hij deze reus.
In de groepen 3 t/m 8 is het thema van deze week:  V
 riend en vijand (Jozua 5: 13 - 6: 27, 9 en 23: 1-26)
Jozua komt een man met een zwaard tegen. ‘Hoor je bij ons of bij de vijand?’ vraagt hij. De man vertelt dat hij de
aanvoerder is van het leger van de Heer. Met de priesters voorop dragen de Israëlieten de ark met de
verbondstekst rond de stad Jericho. Op de zevende dag storten de muren in. Rachab, die de Israëlieten eerder
geholpen heeft, wordt gespaard.
Volgende week is het thema: D
 at belooft wat (Jesaja 9: 1-6 en 11: 1-10 en Lucas 1:
5-25)
De profeet Jesaja leeft in een donkere tijd. Toch zegt hij dat het weer licht zal worden:
er word een kind geboren die ‘Wonderbare Raadsman’ en ‘Sterke God’ genoemd zal
worden. Uit de familie van David zal iemand

voortkomen die vrede zal brengen. Dat belooft wat! In de tempel brengt de priester Zacharias een offer. Een engel
vertelt hem dat hij een zoon zal krijgen die de mensen zal terugbrengen bij de Eeuwige.
Vanaf maandag 30 november zullen wij op school stilstaan bij Advent. In de 4 weken voor het Kerstfeest leven wij
toe naar de viering van de geboorte van de Here Jezus. In iedere groep worden Bijbelverhalen uit het
Kerstevangelie verteld rondom het thema ‘Waar wacht je op?’ en worden ook Adventskaarsen aangestoken.

_____________________________________________________
Sint
Sinterklaas is ondertussen in Nederland aangekomen en vanochtend hebben de
kinderen, als voorproefje op het Sinterklaasfeest, al een presentje in hun schoen
aangetroffen. Volgende week vrijdag 4 december is het echt zover: Sint zal
Het Baken dan weer een bezoek brengen. Dit jaar zal dit een Drive-in bezoek zijn.
De groepen 1 t/m 4 zullen bij Sint en zijn pieten langsgaan. In de groepen 5 t/m 8
wordt Sint gevierd middels surprises. We willen er met elkaar weer een leuk feest
van maken.
Dit jaar is het helaas niet mogelijk om als ouder de Sintviering buiten mee te
beleven. I.v.m. de Coronarichtlijnen willen we aan u vragen om niet bij school te
blijven staan, maar na het wegbrengen van uw zoon/dochter weer naar huis te
gaan.
Alvast dank voor uw medewerking!

_____________________________________________________
Kerstviering
Op donderdagavond 17 december zullen de groepen 1 t/m 8 de Kerstviering in hun
eigen groepen vieren. De exacte tijden van de vieringen zullen we bekend maken in
de volgende Bakenpraat. Op deze donderdag maken we gebruik van het
continurooster. De kinderen eten tussen de middag kosteloos in hun eigen groep en
zijn om 13.30 uur uit.

_____________________________________________________
Leerlingenraad
Onze Leerlingenraad is weer compleet. Na een ronde met
sollicitatiegesprekken mochten we maar liefst 7 nieuwe leden
verwelkomen.
De volgende leerlingen zitten nu in de Leerlingenraad:
Demy Verhoeven 7a
Lisa Ritmeester 7a
Sarah van Berchum 7a
Hanne Terluin 7b
Nadia Kuup 7b
Maud de Keijzer 8a
Lennard Ippel 8b
Lotte Paans 8b

Jasmijn de Heer 8c
Gwen van der Vliet 8c
De eerste vergadering heeft inmiddels plaatsgevonden en er zijn al een aantal punten opgepakt door de
Leerlingenraad:
*De komende weken houden zij parkeeracties. Wellicht heeft u afgelopen maandag al een parkeerbon van de
Leerlingenraad ontvangen.
*Op verzoek van de bovenbouwleerlingen heeft de Leerlingenraad in overleg met onze administratie spiegels voor
boven de wasbakken bij de bovenbouwtoiletten besteld.

___________________________________________________

Naschools Sporten
Hoi allemaal,
Op maandag 30 november staat er naschools sporten in Werkendam op het programma. Vorig jaar
was dit een succes en hebben veel kinderen meegedaan, superleuk!
Je kunt kiezen uit 2 verschillende tijden (scholen zonder continu-rooster kunnen pas om 15.30u
deelnemen):
● 14.30 – 15.30u
● 15.30 – 16.30u
Op 30 november kun je meedoen aan verschillende trefbalspelen. De activiteiten zijn voor kinderen
van groep 3 t/m 8.
De activiteiten worden aangeboden in de gymzaal van Vlechtwerk. Op dit moment is de hoofdingang
van Vlechtwerk gesloten i.v.m. corona. De in- en uitgang voor deze activiteit zal via de
‘gymzaal-deur’ zijn, dit is aan de kant van de voetbalkooi. Voor de activiteit begint zal deze deur
open gaan en tijdens de activiteit blijft de deur gesloten. Er mogen namelijk jammer genoeg geen
ouders mee naar binnen of blijven kijken, want dan zijn we al snel met te veel mensen bij elkaar.

Kom dus niet te vroeg naar de gymzaal, anders staan we met veel mensen voor de deur te wachten.
Kinderen die al alleen mogen komen omdat ze oud genoeg zijn; laat ze dan ook echt alleen naar de
gymzaal komen (of evt. met hun vriendjes als die zich ook hebben aangemeld), zodat er nog minder
kans is op groepsvorming bij de in/uitgang. Kom je toch graag even mee met je zoon/dochter, zorg
dan voor gepaste afstand en wacht bijv. bovenaan het hek bij de parkeerplaatsen.
Je kunt alleen aan de activiteiten meedoen als je via onze website bent aangemeld:
www.sportcoachaltena.nl. Per datum mag je 1x aan de activiteit deelnemen. Er kunnen max. 30
kinderen deelnemen aan de activiteit, dus wacht niet te lang met inschrijven.
De activiteiten worden gegeven door (meester) Remon Hofstede.
Wil je graag meedoen? Schrijf je dan in via de website en dan zien we je 30 november in Vlechtwerk!!

Groetjes,
Suzanne Kuipers

