
De Bijbelverhalen
In de kleutergroepen worden deze week Bijbelverhalen verteld over de periode na Pasen. Jezus is opgestaan en
laat zichzelf aan Zijn discipelen zien. Volgende week worden de Bijbelverhalen over Daniël verteld. Hij zit
gevangen in een ander land, maar blijft trouw aan God.

In de groepen 3 t/m 8 is het thema van deze week: Naar huis (Ezra 1: 1-11, 3: 1-13
en 4: 1-24)
Lang geleden zijn de Israëlieten weggevoerd uit hun eigen land. Ze leefden in
ballingschap in Babel. Maar op een dag verandert dat: De Perzische koning Cyrus
verslaat de Babyloniërs. Hij geeft de Israëlieten toestemming om terug te gaan naar
hun land, waar ze de tempel in Jeruzalem weer kunnen opbouwen.
Volgende week is het thema: Mag ik bouwen? (Ezra 5: 1 - 6: 22 en Nehemia 1: 1 - 2:
10)
De Israëlieten zijn terug in hun eigen land. Maar daar wonen ook andere mensen, die het maar niks vinden dat de
tempel weer wordt opgebouwd. Zij sturen een gemene brief aan de koning, waardoor de bouw wordt stilgelegd.
Later gaan ze toch weer aan de slag.
Nehemia komt uit Jeruzalem en woont nu in de burcht Susa. Hij wil zijn volksgenoten helpen met de bouw van de
tempel en krijgt toestemming van de koning.



_____________________________________________________

Pasen 2021
We mogen terugkijken op mooie Paasvieringen in alle groepen. De kinderen hebben genoten van de heerlijke
traktatie: een broodje in de vorm van een haan. We willen de Ouderhulpgroep danken voor het regelen van deze
traktatie. Esther Verschoor willen we bedanken voor het regelen van een vervangende traktatie voor de kinderen
met een allergie.
In deze vreemde tijd van Corona geven wij vanuit CBS Het Baken graag de HOOPvolle boodschap van Pasen
door. Alle kinderen van Het Baken kregen afgelopen donderdag en vrijdag 2 narcissen mee naar huis: 1 om zelf te
houden en 1 om door te geven aan iemand die een HOOPvolle boodschap kan gebruiken.
Groep 1a en groep 5a hebben Paasknutsels gemaakt die door thuiszorgorganisatie Thebe bezorgd zijn bij oudere
mensen in Werkendam.
Mooi om op deze wijze onze kernwaarde VERTROUWEN uit te dragen!

_____________________________________________________

Rapporten en Rapportgesprekken groep
3-7
De online rapportgesprekken voor groep 3 t/m 7 worden gehouden vanaf
vandaag t/m maandag 12 april. 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
Vandaag 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.
Wanneer uw gezin geen link via de mail ontvangt vandaag, dan kunt u een papieren brief met activatielink
opvragen bij de directie.



_____________________________________________________

Open Rondleidingen Dag
Op maandag 19 april houden we van 15.00-19.00 uur een Open Rondleidingen Dag (uiteraard Coronaproof) voor
ouders van kinderen die komend schooljaar 4 jaar worden (die hun kind nog niet aangemeld hebben op Het
Baken). We hebben namelijk het idee dat er nog diverse ouders zijn die hun kind vanwege Coronabeperkingen
nog niet hebben aangemeld op Het Baken, terwijl hun kind komend schooljaar wel 4 jaar wordt. Via onze
Facebookpagina, Parro en een advertentie in het Altena Nieuws zullen we aandacht besteden aan deze
mogelijkheid om onze school te bezichtigen en informatie te ontvangen. Wilt u de informatie over deze Open
Rondleidingen Dag doorgeven aan mogelijk nieuwe ouders? Alvast dank hiervoor!

_____________________________________________________

Koningsspelen
Op vrijdag 23 april zullen wij op aangepaste wijze de Koningsspelen gaan
vieren en vormgeven. Hoe dat er precies eruit gaat zien, krijgt u nog te horen
van de groepsleerkrachten. Groep 1 zal deze dag (uiteraard alleen de
ochtend) op school zijn. Zij zijn op woensdag 21 april een ochtend vrij.
We willen aan alle kinderen (en uiteraard ook aan alle juffen en meesters)
om deze dag in rood-wit-blauwe of oranje kleding naar school te komen.
We kijken uit naar een feestelijke dag!

_____________________________________________________

Afscheid Ria van der Stelt
Afgelopen woensdag hebben we afscheid genomen van onze
schoolschoonmaakster Ria van der Stelt. Zij is met pensioen gegaan.
Ria heeft 27 jaar bij ons op school gewerkt. We willen Ria en haar man
Engel heel hartelijk danken voor hun inzet op Het Baken! Dankzij hun
schoonmaakwerkzaamheden kon het team van het Baken zich richten
op het onderwijs.
Ria wordt opgevolgd door een medewerker van schoonmaakbedrijf
FSO.






