
 

 

 
De Bijbelverhalen 
 
In de kleutergroepen worden deze week  Bijbelverhalen verteld waarin Jezus een gelijkenis vertelt: een verhaal 
waarin Jezus de mensen een boodschap wil meegeven. De volgende gelijkenissen komen aan bod: De rijke 
jongen, Wie gaf het meest en Een muntje kwijt. Na de voorjaarsvakantie vertellen de kleuterjuffen 2 weken lang 
Bijbelverhalen naar eigen keuze. Dit i.v.m. het niet doorgaan van het School-Kerk project. 
 
In de groepen 3 t/m 8 is het thema van deze week: Geef alles (Lucas 6: 27-38, 43-45 en 7: 1-10) 
Je moet niet alleen je vrienden liefhebben, maar ook je vijanden. 
Er komt een Romeinse centurio bij Jezus, een hoofdman van het Romeinse bezettingsleger. Die man is gewend 
dat er naar hem geluisterd wordt, maar nu heeft zijn knecht een ziekte die naar niemand luistert. Hoewel… De 
centurio gelooft dat de ziekte misschien wel naar Jezus luistert. ‘Spreek Heer, uw woord 
is genoeg’, zegt hij. En zo is het! 
Na de voorjaarsvakantie is het thema: Nu gebeurt er iets (Lucas 7: 11-17, 36-50 en 8: 
4-15)  
Er gebeurt niets meer, voor een jongen uit Nain. Zijn ogen zijn gesloten en zijn familie 
huilt. Alles is voorbij. Of toch niet? Als Jezus de begrafenisstoet tegenkomt, gebeurt het 
onmogelijke. De jongen staat op uit de dood. 
In het huis van Simon de Farizeeër gebeurt ook iets, als een vrouw de voeten van Jezus 
zalft. Haar zonden worden vergeven. 

 



 
 
 
In het laatste verhaal van deze week horen we over een zaaier die overal zaait. Op veel plekken gebeurt niks, 
maar op sommige plekken weet de zaaier: Nu gebeurt er iets! 
 

_____________________________________________________ 
 
Vanuit het team 
Juf Charlotte Kant verkeert op dit moment in verdrietige familieomstandigheden. Hierdoor moet zij (tijdelijk) een 
stap terug doen in haar vervangingswerkzaamheden binnen groep 3b. Om ervoor te zorgen dat er stabiliteit blijft 
voor de kinderen hebben wij ervoor gekozen om juf Anieke Dalm extra te gaan inzetten binnen groep 3b. Juf 
Anieke is een bekend gezicht voor de kinderen en gewend aan het reilen en zeilen binnen deze groep. Zij zal ook 
lesgevende taken gaan verzorgen die begeleid en ondersteund gaan worden door juf Carolien Hoeke en juf 
Charlotte Kant. Juf Carolien Hoeke zal in deze periode extra in de groep aanwezig zijn. We wensen juf Charlotte 
sterkte toe! 
 
Op Het Baken mochten we vorige week nieuwe stagiaires onderwijsassistent verwelkomen. Hieronder stellen zij 
zich aan u voor: 
 
Mijn naam is Anna Domeni en u zal mij dit schooljaar elke maandag en 

dinsdag zien in klas 1C. Ik zit in de tweede jaar van de opleiding 

onderwijsassistent. Ik vind het een leuke klas. Ik hoop hier veel te leren en 

mijn klas veel te kunnen leren. Hieronder zie je een collage met een aantal 

foto’s die wat over mij vertellen. Ik ben 19 jaar en woon met mijn ouders, 

zusjes, hond Buddy en 4 Cavia’s.Ik hou ervan om  op vakantie te gaan, met 

vrienden afspreken, om spelletjes te doen en te verven.  

 

 

 

Beste ouder(s) en/of verzorger(s), 

Ik ben Hanna Kooij, ik ben 18 jaar oud en ik woon in Werkendam. Ik zit in het derde jaar van 

onderwijsassistent. Deze opleiding volg ik op het Hoornbeeck College in Amersfoort. Ik loop 

voornamelijk stage in groep 4a. Maar ook begeleid ik kinderen uit groep 4b, 5b en 6a. Ik 

loop iedere week van dinsdag tot vrijdag stage. Mijn stage periode duurt tot de 

zomervakantie.  

Ik heb voor deze opleiding gekozen omdat ik het heel erg leuk vind om kinderen dingen te 

leren. Ik hoop dan ook dat ik in mijn stageperiode veel kinderen kan helpen, en dat ik zelf 

veel dingen ga leren. 

 

 

Hallo, mijn naam is Anne van der Meijden. Ik ben 19 jaar oud en woon in Werkendam. Op dit 

moment volg ik de opleiding tot onderwijsassistente op het Hoornbeeck College in 

Rotterdam. Ik loop nu stage op CBS Het Baken voor de komende 20 weken. De dinsdag- en 

de woensdag ochtend loop ik in groep 3a en de rest van de dagen in groep 3b. Op de 

donderdagmiddag ben ik bij het leerplein met groep 5 en 6. Ik hoop dat ik op het Baken een 

leuke en leerzame tijd zal hebben! 

 
 

_____________________________________________________ 
 
 

 



 
 
Periode van Lockdown en opstarten LIVE onderwijs 
Een periode van lockdown ligt achter ons. Weken waarin kinderen, ouders en het team van het Baken zich enorm 
hebben ingezet om het onderwijs thuis zo goed mogelijk vorm te geven. We zijn TROTS op iedereen en willen de  
kinderen, de ouders en het team hartelijk danken voor hun inzet. Ook willen we kinderopvangorganisaties 
Buitenspel en Trema danken voor het opvangen van kinderen in de noodopvang (naast noodopvang in ons eigen 
gebouw). 
Vorige week mochten de deuren van onze school weer open gaan voor alle kinderen. Wat is het heerlijk om de 
kinderen weer in ons schoolgebouw te mogen begroeten en live les te mogen geven. Als school proberen we om 
de richtlijnen vanuit de overheid zo goed mogelijk op te volgen, zodat we een zo veilig mogelijke situatie kunnen 
creëren op school. 
In de periode van lockdown en het opstarten van school mochten we kracht en nabijheid van God ervaren. Daar 
zijn we als team dankbaar voor. 

 

_____________________________________________________ 
 
Maatregelen omtrent Corona 
Voorafgaand aan de heropening van onze school heeft u een informatiebrief ontvangen met daarin de richtlijnen 
die wij op Het Baken hanteren vanuit de kaders rondom corona. Deze richtlijnen en maatregelen blijven we de 
komende periode hanteren. In de periode tot aan Pasen (tot en met vrijdag 2 april) zullen wij het continurooster 
vanuit coronamaatregelen blijven voortzetten. Dit om de reisbewegingen van ouders/verzorgers en van de 
kinderen te beperken. Aan het eind van deze periode zullen we opnieuw evalueren wat op dat moment de stand 
van zaken is rondom het coronavirus en of we maatregelen gaan bijstellen. We houden u hiervan op de hoogte. 
De schooltijden blijven voor de kinderen dus voorlopig zoals ze op dit moment zijn: 

maandag 08.30 - 14.15 
dinsdag 08.30 - 14.15 
woensdag 08.30 - 12.15  
donderdag 08.30 - 14.15 
vrijdag 08.30 - 12.00 (groepen 2 t/m 4) 

08.30 - 14.15  (groep 5 t/m 8) 
 

_____________________________________________________ 
 
Parkeren rondom de school 
Vorige week hebben we genoten van het winterse weer. De school lag in een prachtig 
winters landschap. Afgelopen maandag was verkeerstechnisch een spannende dag, 
omdat het erg glad was rondom onze school. Tijdens deze periode van sneeuw en 
gladheid hebben we minder streng toegezien op het parkeren door ouders, opa’s, oma’s 
en andere volwassenen die kinderen met de auto naar school brengen en ophalen. 
Vanaf morgen gaan we weer de ‘oude’ bekende afspraak hanteren: 
Rondom Het Baken parkeren we in de parkeervakken. Dit in het belang van de 
veiligheid van onze kinderen. 

 



 
 
 
We willen u verzoeken om hier weer op te letten en dit ook door te geven aan opa’s en oma’s. 
Alvast dank voor uw medewerking! 
 

_____________________________________________________ 

 

Project School-Kerk 
I.v.m. deze periode van corona hebben we ervoor gekozen om de projectweken van School-Kerk na de 
voorjaarsvakantie niet door te laten gaan. We gaan kijken of het mogelijk is om dit op een later tijdstip in te halen. 
De komende weken zullen de leerkrachten van de kleuterbouw zelf een keuze maken omtrent de Bijbelverhalen 
die zij vertellen. Vanaf groep 3 gaan we verder met de Bijbelverhalen die worden aangereikt vanuit onze methode 
Kind op Maandag. In de twee weken na de voorjaarsvakantie valt ook Biddag. Hieraan zal in alle groepen 
aandacht besteed gaan worden. 
 

_____________________________________________________ 

 

Facebookpagina CBS Het Baken 
Sinds deze week is de Facebookpagina van onze school weer in de lucht. We misten toch een kanaal om 
informatie te kunnen delen met mensen van buiten onze school. Mirjam Visser is bereid gevonden om deze pagina 
weer te gaan beheren. Uiteraard zijn we hier erg blij mee. 
We willen aan u vragen om een kijkje te nemen op onze Facebookpagina en deze vooral te delen met mensen van 
buiten onze school. Op dit moment staat er informatie op de Facebookpagina over de rondleidingen die wij geven 
voor mogelijk nieuwe gezinnen. Wilt u mogelijke nieuwe ouders verwijzen naar onze Facebookpagina en deze 
pagina ook delen? Alvast dank! 
 

_____________________________________________________ 

 

Aanmelden nieuwe leerlingen 
Binnen de lijst van aangemelde nieuwe kleuters missen wij nog een aantal namen van broertjes/zusjes van 
huidige leerlingen. Deze broertjes/zusjes worden gedurende het komende schooljaar 4 jaar. Wanneer u uw 
zoon/dochter nog niet aangemeld hebt, dan willen we u vragen om dit op korte termijn alsnog te doen. Het 
aanmeldformulier is te vinden op onze site. Ook kunt u een mailtje sturen naar onze administratief medewerker 
Heidi Klop (administratie.hetbaken@destroming.eu). Zij zal u dan een digitaal aanmeldformulier mailen. Alvast 
dank voor uw medewerking! 
 
 

 

mailto:administratie.hetbaken@destroming.eu


 

 
Rapporten en Rapportgesprekken groep 3-7 
Vanaf de tweede week na de voorjaarsvakantie zullen wij gaan starten met het 
afnemen van de Citotoetsen vanaf groep 3. Vervolgens gaat het team aan de 
slag om de rapporten van groep 3 t/m 8 op te stellen. De  rapporten van groep 3 
t/m 8 zullen vervolgens worden meegegeven op dinsdag 30 maart. De 
rapportgesprekken voor groep 3 t/m 7 worden gehouden van dinsdag 6 april t/m 
maandag 12 april. Tegen die tijd ontvangt u hier meer informatie over. 

 
 
_____________________________________________________ 
 
Gevonden voorwerpen 
In het kantoor van juf Marijke liggen weer veel gevonden voorwerpen. Op 
woensdagochtend 3 maart zorgen wij ervoor dat alle gevonden voorwerpen aan 
een waslijn aan het schoolhek hangen. Mocht u iets missen, dan kunt u of uw 
kind(eren) een kijkje nemen bij deze waslijn. Voorwerpen die na deze woensdag 
niet opgehaald zijn, geven wij weg aan een goed doel. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 
Flessenactie Goezate 

 
Wilt u bijdragen aan onze nieuwe tuin? Lever dan de komende weken 
lege flessen in bij de supermarkten in Werkendam en geef aan dat het 

statiegeld bestemd is voor onze nieuwe tuin. 
Alvast dank voor uw medewerking!! 

   
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

 
Veel kinderen/jongeren gamen weleens. Voor de meeste is het een leuke hobby die ze nu 

vaker beoefenen, omdat ze meer thuis zijn dan gewoonlijk. Doordat je als ouder ook meer 

thuis bent, kan het opvallen dat je kind veel achter het scherm zit. Vind je dit vervelend? Of 

maak je je zorgen? Ben je op de hoogte van de gamewereld van je kind? Tijdens dit webinar 

delen we tips en tools met jullie over hoe je je kind kunt ondersteunen om gamen als hobby te 

blijven doen.  

Marielle van der Biezen preventiewerker, Novadic-Kentron, Judith Snijders, 

jeugdverpleegkundige en psycholoog en Max van Kuipers, consultant op het gebied van gamen 

en esports en Mental Coach bij Dynasty delen hun expertise over gamen en hoe je als ouder 

om kunt gaan met je gamende kind. Helder Theater maakt in dit webinar op een ludieke 

manier duidelijk waar voor jullie de uitdaging ligt. Uiteraard is er ruimte voor het uitwisselen 

van ervaringen van de deelnemers.  

Deelname is gratis, iedereen zit vooraan!  

Wanneer? 

25 februari 2021 van 19:30 tot 20:45 

 

Voor wie:  

● Ouders met kinderen in groep 6,7,8  

● Ouders met kinderen in klas 1 en 2  

●  

Hoe volg je het webinar? 

Via de webinar doe je op afstand en gratis mee. Je volgt de webinar vanachter je PC, Mac, 

tablet of smartphone. De spreker(s) zijn via video en audio te volgen en via de chat breng je je 

eigen vragen en ervaringen in. 

Aanmelden via: https://ggd-west-brabant.webinargeek.com/gamen-hobby-of-probleem 

 

 


