De Bijbelverhalen
In de kleutergroepen worden deze week en volgende week Bijbelverhalen verteld richting het Paasfeest. De Here
Jezus wordt gevangen genomen. Zijn discipel Petrus zegt wel drie keer dat hij Jezus niet kent. Jezus sterft aan het
kruis, maar op de derde dag staat Hij op voor ons allemaal. Dat vieren we tijdens het Paasfeest!
In de groepen 3 t/m 8 is het thema van deze week: Ik doe het goed, toch? (Lucas 18: 9-14, 19: 28-48 en 22:
1-23)
Twee mensen gaan bidden: de één is heel blij met zichzelf, de ander schaamt zich. Juist die tweede wordt gehoord
door God, zo vertelt Jezus. Deze week horen we ook over de intocht in Jeruzalem en het begin van het
lijdensverhaal.

Volgende week is het thema: Open je ogen (Lucas 23 en 24: 1-35)
Het wordt donker, zomaar midden op de dag. Jezus sterft. Hij wordt begraven in een
graf met een steen ervoor. Maar daar in het donker zal Jezus niet blijven. Op
Paasmorgen overwint het leven. Alsof God opnieuw zegt: ‘Er zij licht!’

_____________________________________________________
Vanuit het team
Juf Deborah Bok zal i.v.m. zorgen en onduidelijkheden omtrent de gezondheid van haar zoontje Noah nog wat
langer met verlof blijven. Het is de bedoeling dat juf Deborah na de meivakantie weer zal starten met haar
werkzaamheden in groep 3b. Tot die tijd blijven juf Carolien Hoeke en juf Anieke Dalm haar vervangen in groep
3b. De ouders van groep 3b zijn hierover vorige week al ingelicht. We wensen juf Deborah, haar man Arnold en
Noah sterkte toe.

_____________________________________________________
Pasen
De weken voor Pasen noemen we de lijdenstijd. In deze weken leven we toe
naar het Paasfeest. In de hele school worden in deze tijd Bijbelverhalen
verteld die toeleven naar het Paasfeest. Ook zingen we liederen die passen
bij de lijdenstijd en het Paasfeest.
Pasen is het feest van HOOP. Zeker in deze tijd van Corona willen we de
kinderen van Het Baken graag de boodschap van HOOP meegeven.
De kleuters vieren op donderdag 1 april het Paasfeest in hun eigen groep.
Op Goede Vrijdag 2 april (in de ochtend) vieren de kinderen van groep 3-8
het Paasfeest in hun eigen groep.
Helaas kan dit jaar (vanwege Covid-19 richtlijnen) het Paasontbijt niet doorgaan. In plaats van dit Paasontbijt
krijgen de kleuters op donderdag 1 april een traktatie vanuit de OuderHulpGroep en op vrijdag 2 april krijgt de rest
van school deze traktatie. Dit betekent dat de kleuters op donderdag 1 april voor het pauzemoment rond 10 uur
alleen maar drinken hoeven mee te nemen naar school. Dit geldt voor de kinderen van groep 3-8 op vrijdag 2
april.

_____________________________________________________
HOOP
Op donderdag 1 april (groep 1-2) en vrijdag 2 april (groep 3-8) krijgen alle kinderen
van school een Paasgroet mee naar huis: 2 narcissen met aan beide narcissen een
HOOPvolle boodschap. Eén narcis mogen de kinderen zelf houden en de andere
narcis kan worden weggegeven aan iemand in de nabije omgeving die een
HOOPvolle boodschap kan gebruiken. We hopen dat u nu alvast met uw
zoon/dochter wilt nadenken over de persoon die deze narcis gaat krijgen.
In samenwerking met thuiszorgorganisatie Thebe zullen de groepen 1a en 5a een paasattentie knutselen voor
ouderen in het dorp Werkendam. De medewerkers van Thebe zullen deze attenties meenemen tijdens hun rondes
en bezorgen bij de ouderen.
Op deze manieren willen we de HOOPvolle boodschap van Pasen met elkaar verspreiden.

_____________________________________________________
Covid-19
Bij deze Bakenpraat ontvangt u als bijlage een actuele Beslisboom als hulpmiddel om extra duidelijk te maken of
een leerling wel of niet naar school mag komen.
In de praktijk bemerken we dat ouders met regelmaat twijfelen of hun kind wel of niet naar school mag komen.
Deze Beslisboom is hier een hulpmiddel bij. Blijft u twijfelen, dan geldt nog steeds het volgende:

Wanneer u twijfelt: bel de GGD! 085 065 99 06 (dagelijks bereikbaar van 08.00 - 20.00 uur)

Volgende week ontvangt u van ons informatie over de Covid-19 maatregelen in de periode na Pasen. In dat
schrijven zullen we ook aangeven of we ons huidige rooster in deze tijd van Corona opnieuw wel of niet zullen
verlengen.

_____________________________________________________
Vakantierooster schooljaar 2021-2022

Graag laten we u alvast het vakantierooster van het schooljaar 2021-2022 weten. Bij het opstellen van dit
vakantierooster hebben we overleg gehad met het voortgezet onderwijs.
Herfstvakantie:
18-10-2021 t/m 22-10-2021
Kerstvakantie:
Vrijdagmiddag 24-12-2021 t/m 07-01-2022
Voorjaarsvakantie:
28-02-2022 t/m 04-03-2020
Pasen:
Vrijdagmiddag 15-04-2022 t/m 18-04-2022
Meivakantie:
25-04-2022 t/m 06-05-2022
Hemelvaart:
26-05-2022 t/m 27-05-2022
Pinksteren:
06-06-2022
Zomervakantie:
Vrijdagmiddag 11-07-2022 t/m 19-08-2022
Studiedagen en eventuele extra vrije middagen moeten nog ingepland worden. Deze zullen bekend gemaakt
worden op de jaarkalender, die u voor de zomervakantie ontvangt.

_____________________________________________________
Rapporten en Rapportgesprekken groep 3-7
De rapporten van groep 3 t/m 8 zullen worden meegegeven op dinsdag 30
maart. De online rapportgesprekken voor groep 3 t/m 7 worden gehouden van
dinsdag 6 april t/m maandag 12 april. Via de groepsleerkrachten ontvangt u
meer informatie over de rapportgesprekken en het intekenen voor de
rapportgesprekken. De leerlingen uit groep 5 en 6 mogen deelnemen aan de
rapportgesprekken. De leerlingen uit groep 7 nemen verplicht deel aan deze
gesprekken.

_____________________________________________________
Vragenlijst tevredenheid ouders
Op dinsdag 6 april ontvangt u per gezin een mail met daarin een link naar een tweejaarlijkse vragenlijst omtrent
uw tevredenheid over verschillende terreinen van onze school. Onze school wil werken aan de continue
verbetering van haar kwaliteit op alle mogelijke terreinen. Vandaar dat we aan diverse doelgroepen
(ouders/leerlingen/team) vragen hoe zij tegen ons onderwijs (in de meest brede zin) en ons functioneren aankijken.
Op die manier krijgen we een scherp beeld van onze sterke en zwakke kanten. Hoe meer meningen we
verzamelen, des te betrouwbaarder is dit onderzoek en des te beter kunnen we onze kwaliteit optimaliseren.
We zouden het daarom erg op prijs stellen wanneer u de vragenlijst zou willen invullen. De vragenlijsten zullen
openstaan van 6 april tot en met 20 april.

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!!

PAAS CHALLENGE
Stel je voor dat je in een tijdmachine kan stappen, terug naar het jaar 30 van onze jaartelling ...
Opeens loop je door de straten van Jeruzalem op zoek naar geheime aanwijzingen. Overal kom je
QRcodes tegen en ga je het gesprek aan met virtuele gesprekspartners uit de tijd van Jezus.
Welkom bij de PaasChallenge 2021! In een uur/anderhalf uur loop je een route door Werkendam en
kom je langs 9 verschillende locaties waarbij je een code moet scannen en de bijbehorende
opdracht moet maken of de informatie moet gebruiken om verder te komen.
Lijkt het je een mooie manier om, bijvoorbeeld als gezin, stil te staan bij het lijdensverhaal? Geef je
dan op! Het zal plaatsvinden en beschikbaar zijn van 24 t/m 27 maart en aanmelden kan via
www.tiny.cc/paaschallenge en het is in tijdsblokken van 30 minuten; dit om het op een veilige
manier te kunnen doen. Deze PaasChallenge organiseren we samen met de Hervormde kerk. Voor
vragen/opmerkingen kun je mailen naar paaschallengewerkendam@gmail.com

Vanuit de Sportcoaches van de gemeente Altena
Mede door het succes van de Wintergames afgelopen periode willen wij graag ook de naschoolse
sport voortzetten. Dit gaan wij doen door iedere week 3 locaties aan te doen.
De activiteiten zijn nog altijd zodanig ingericht dat het klopt volgens de regels van het RIVM. Dat wil
onder andere zeggen dat wij kleine groepen aanhouden (12 kinderen per groep) en vol = vol.
Aanmelden kan via: www.sportcoachaltena.nl

Week 13

29/3 – 4/4

Wijk en Aalburg

Werkendam!!!!!
Giessen

