
De Bijbelverhalen
In de kleutergroepen worden deze week gelijkenissen verteld: verhalen waarin Jezus ons een boodschap wil
meegeven. Er wordt verteld over de Goede Herder en over De schat in de akker. Met het oog op Koningsdag wordt
ook het Bijbelverhaal over De koninklijke bruiloftsmaaltijd verteld. Na de meivakantie wordt de gelijkenis verteld
over Zaadjes die gaan groeien en wordt ook het Bijbelverhaal over Hemelvaart verteld.

In de groepen 3 t/m 8 is het thema van deze week: Steen voor steen (Nehemia 2: 11-
20, Nehemia 3 en 4, en 8: 1-12)
Steen voor steen wordt gebouwd aan de tempel, de stadsmuur en de poorten. Andere
volken proberen de Israëlieten tegen te werken, maar ze gaan toch door – net zo lang tot
hun stad af is. Dan vieren ze feest voor de Heer. Ze lezen uit de wet van Mozes, over hoe
God zijn volk altijd opnieuw bevrijdt.



Na de meivakantie  is het thema: Hoe kunnen we verder? (Handelingen 1: 1-26)
Jezus gaat naar de hemel. Hoe kunnen zijn leerlingen nu verder? Ze moeten wachten in Jeruzalem, waar ze
gedoopt zullen worden met de heilige Geest. Dat zal hen de kracht geven om door te gaan met Jezus’ werk.

_____________________________________________________

Vanuit het team
Gisteren was onze onderwijsassistent  juf Rebecca van den Hoek voor het laatst bij ons op school. Vorig
schooljaar heeft zij ervoor gekozen om te willen gaan stoppen met werken. Dit schooljaar heeft ze nog ingevallen
voor juf Deborah Bok binnen de taak van het begeleiden en ondersteunen van leerlingen. We willen juf
Rebecca van harte danken voor haar vele jaren trouwe en deskundige inzet voor Het Baken. In juli zullen we nog
uitgebreid stilstaan bij het afscheid van juf Rebecca.

Juf Anieke Dalm is morgen voor het laatst op Het Baken. Zij heeft de afgelopen maanden samen met juf Carolien
Hoeke lesgegeven aan groep 3b. We zijn erg dankbaar voor haar inzet op Het Baken. We hebben mogen ervaren
dat juf Anieke een getalenteerde collega is. Zij zal zich ook gaan doorontwikkelen in het vak van leerkracht. De
eerstvolgende stap hierin is dat zij de komende periode gaat lesgeven op onze collegaschool ‘t Kompas. Wij
wensen haar daar een goede tijd toe. Juf Carolien Hoeke willen we ook bedanken voor haar extra inzet voor groep
3b.

Wegens privé omstandigheden is gebleken dat het voor juf Charlotte Kant niet meer mogelijk bleek om de
afgelopen weken en komende periode in te vallen op onze school. We wensen juf Charlotte sterkte toe en
bedanken haar voor haar inzet op onze school.

Juf Britt van Noorloos start na de meivakantie weer met haar werkzaamheden op Het Baken. Zij neemt de
werkzaamheden van juf Rebecca over in het begeleiden en ondersteunen van leerlingen. Juf Britt zal op
dinsdagochtend en donderdagochtend werkzaam zijn bij ons op school.

Ook juf Deborah Bok zal na de meivakantie weer starten met haar werkzaamheden op Het Baken. Zij zal tot aan
de zomervakantie op dinsdag, woensdag en donderdag lesgeven aan groep 3b. Juf Deborah en haar man Arnold
kregen onlangs zeer positief en wonderbaarlijk nieuws over de gezondheid van hun zoontje. Zij zijn erg blij met dit
nieuws! Juf Deborah wil alle ouders die met haar en haar gezin meegeleefd hebben hartelijk danken!

_____________________________________________________

Voortzetting continurooster na meivakantie
Gisteravond werden in de persconferentie van onze overheid versoepelingen aangekondigd. Er zijn echter geen
versoepelingen aangekondigd voor het basisonderwijs. Binnen Het Baken hebben we besloten om ervoor te
kiezen om ons huidige tijdelijke continurooster door te zetten tot aan de zomervakantie. Op deze manier werken
we mee aan de richtlijnen die de overheid stelt omtrent het verplaatsen van kinderen en volwassenen.
Nogmaals willen we benadrukken dat dit continurooster voor ons echt gekoppeld zit aan deze coronaperiode.
Zoals aangegeven zal er een peiling onder ouders en teamleden gaan komen omtrent schooltijden. In de
vragenlijst Tevredenheidsmeting kon u al een vraag vinden omtrent de schooltijden. Een peiling zal echter
meerdere vragen bevatten en is dus uitgebreider. We hebben informatie ingewonnen over het proces wat een
school moet doorlopen in het kader van informeren van ouders en teamleden, het peilen en de daaruit
voortvloeiende vervolgstappen. Hierbij moet u rekenen op een traject van 1 schooljaar. De informatieavond voor
ouders en teamleden willen we graag live houden. Dit zal een avond worden onder leiding van een extern bureau.
We willen dit gaan plannen aan het begin van het komende schooljaar. Vervolgens zal de peiling volgen en
daarop volgend wordt er een besluit genomen omtrent wel/geen continurooster. Bij een JA zal de rest van het
schooljaar 21-22 gebruikt worden om alles gedegen voor te bereiden. U moet hierbij denken aan het berekenen
van schooluren, het eventueel maken van extra schooluren, het plannen en organiseren van verplichte pauzes
voor het team, de planning van gymlessen, de werkuren van teamleden, etc. We willen u er nu al op wijzen dat u



er dus vanuit moet gaan dat de kans zeer groot (wanneer er sprake is van  coronaversoepelingen) is dat we na de
zomervakantie (tijdelijk) terug gaan naar ons oude rooster.

_____________________________________________________

Vragenlijst tevredenheid ouders
De vragenlijst tevredenheid ouders is gesloten. Ouders die de moeite
hebben genomen om de vragenlijst in te vullen, willen wij hartelijk
bedanken. In de periode na de meivakantie zullen wij de resultaten
terugkoppelen. Deze zullen ook besproken worden binnen de MR.

_____________________________________________________

Thema onderzoek door inspectie
Vorige week donderdagmiddag 15 april hebben wij een digitaal thema onderzoek gekregen van de
onderwijsinspectie. Het thema van dit onderzoek was: Analyse en Afstemming. Samen met de inspecteur hebben
één van onze intern begeleiders, juf Mariëlle Oudshoorn, onze directeur en een aantal bovenbouwleerkrachten
gesproken over de Cito opbrengsten en de wijze waarop wij naar deze opbrengsten kijken, deze opbrengsten
analyseren en vervolgens ons onderwijs en de begeleiding hierop afstemmen.
Met de inspecteur hebben wij ook gesproken over de ingeslagen weg van ontwikkelingen op Het Baken. Denk
hierbij aan onze nieuwe Voortgezet Technisch en Begrijpend Lezen methode Atlantis, de kwaliteitskaarten die wij
opstellen met daarin afspraken over de wijze waarop wij het vak lezen geven, de onderlinge bezoeken van
collega’s aan elkaars lessen en de plannen die wij hebben om volgend schooljaar te gaan werken met een nieuwe
rekenmethode.
De inspecteur gaf aan dat zij heeft gezien dat het proces van analyse en afstemming goed wordt vormgegeven
op Het Baken. Zij gaf nog enkele tips om dit nog verder te optimaliseren. Ook gaf ze aan dat ze vindt dat we op
Het Baken de juiste weg gekozen hebben om door te ontwikkelen. Een uitkomst waar wij uiteraard erg blij mee
zijn.
In de volgende Bakenpraat zullen wij u meer vertellen over de ontwikkelingen die wij doormaken op Het Baken.

Een tijdje geleden hebben wij een inspectiecontrole gehad op onze administratie m.b.t. de schipperskinderen die
wij op school hebben. Een aantal ouders hebben hieraan hun medewerking verleend middels het aanleveren van
verklaringen. Vorige week kregen we het officiële bericht dat deze administratie op orde is. De ouders die hun
medewerking verleend hebben, willen we hartelijk bedanken!

_____________________________________________________

Koningsspelen
Op vrijdag 23 april zullen wij op aangepaste wijze de Koningsspelen gaan vieren en
vormgeven. Alle groepen krijgen een dansworkshop van Lennie van Wijk. Deze
workshops vinden plaats op het schoolplein. Daarnaast zal iedere groep een
bewegingsactiviteit buiten hebben. De overige momenten tijdens deze dag worden
gevuld met feestelijke activiteiten in het eigen lokaal.
We willen aan alle kinderen (en uiteraard ook aan alle juffen en meesters) vragen om
deze dag in rood-wit-blauwe of oranje kleding naar school te komen.
We kijken ernaar  uit om met de kinderen een welverdiende feestelijke dag te
beleven.



We willen aan alle ouders vragen om niet naar de dansactiviteiten of de sportactiviteiten te komen kijken (en dus
ook om 08.30 naar huis te gaan). We begrijpen dat het erg leuk is om dit te zien, maar vanwege corona richtlijnen
kunnen er helaas geen toeschouwers aanwezig zijn.

_____________________________________________________

Kindcentrum
Binnen de Projectgroep en de Stuurgroep zijn wij druk bezig met onze
plannen voor de aanbouw die aan ons schoolgebouw gaat komen en de
doorontwikkeling richting Kindcentrum Het Baken in samenwerking met
Trema Kinderopvang. In de komende periode hopen we het Plan van Eisen
helder te hebben.
In de bijlage vindt u de uitslagen van de enquête die we onder ouders,
teamleden en buurtbewoners gehouden hebben. De uitslagen van de
enquête nemen we als informatie mee naar de bijeenkomsten van de
Projectgroep en de Stuurgroep. Iedereen die de enquête heeft ingevuld
willen we hartelijk bedanken.

_____________________________________________________

Centrale Eindtoets groep 8
In groep 8 wordt op dit moment de Centrale Eindtoets afgenomen. Morgen is de laatste ochtend van de afname.
Een paar spannende ochtenden voor alle meiden en jongens van groep 8. Alhoewel de meeste kinderen uit groep
8 aan gaven het adviesgesprek richting het Voortgezet onderwijs spannender te vinden dan de Eindtoets. We
wensen de jongens en meiden van groep 8 een goede laatste afname ochtend toe. Een paar kinderen uit groep 8
zullen de toets vanwege thuis quarantaine na de meivakantie digitaal inhalen.

_____________________________________________________

GROEN naar school
We willen in de week van 17 mei - 20 mei 2021 alle ouders en alle kinderen van Het Baken oproepen om GROEN
naar school te komen. Gedurende deze ene week streven we ernaar dat de kinderen zo veel mogelijk lopend, met de

fiets, steppend of skatend naar school komen. Als meer ouders en kinderen GROEN
naar school komen, resulteert dit in:

● meer “ogen op straat”
● kinderen die hun buurt beter leren kennen
● ouders die andere ouders leren kennen
● kinderen die belangrijke verkeersvaardigheden ontwikkelen
● regelmatige fysieke activiteit die een dagelijkse routine wordt
● besparing op brandstofkosten en besparing op CO2 uitstoot.

In Nederland woont 90% van de kinderen op minder dan 15 minuten lopen (minder dan 1 km) van school.
Op fietsafstand van school woont maar liefst 97% van de kinderen (minder dan 2 km)
Van de kinderen komt 2/3 deel al te voet of op de fiets. Toch wordt 1/3 deel van de leerlingen nog met de
auto naar school gebracht. Het zou fijn zijn als we dat laatste deel naar beneden kunnen brengen.



Uitslag Groen naar school in de laatste week van oktober 2020

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%

Kijkend naar de laatste meting en de metingen van vorig schooljaar is ons streven om het percentage

carpoolend en met de auto naar school komen op 22,4% of lager uit te laten komen. Doet u ook mee?!

P.S.
Bent u te druk om uw kind iedere dag te voet of op de fiets naar school te brengen: probeer het dan 1 of 2 x
per week!

_____________________________________________________

Executieve functies
Op school werken we met de groepen 3 t/m 8 aan het verbeteren van executieve functies. Deze functies zijn nodig
om tot goed leren te komen. Tot 1 juni staat Metacognitie centraal. Wat is Metacognitie? Hier volgt daar een
beschrijving van:
Het vermogen om een stapje terug te doen om jezelf en de situatie te overzien, om te bekijken hoe je een probleem
aanpakt. Het gaat daarbij om zelfmonitoring en zelfevaluatie (hoe breng ik het er vanaf, hoe heb ik het gedaan).

Om u een beeld te geven van de activiteiten die we kunnen gaan inzetten om hieraan te werken volgen hieronder
enkele voorbeelden:

- We laten kinderen, voordat ze hun werk inleveren of nakijken, boven hun werk zetten hoeveel
goed of fout zij denken te hebben.

- We laten een kind hardop verwoorden wat hij/ zij gedaan heeft.
- Bij een spreekbeurt/ boekenbeurt kunnen vragen gesteld worden als:

Wat maakt dat je hiervoor gekozen hebt?
Hoe heb je dit voorbereid?
Wat ging en er goed en wat zou je de volgende keer anders kunnen doen?

Als leerkracht verwoorden wij ook vaak hardop hoe we tot een oplossing zijn gekomen. Dat heet modellen en is
ook erg belangrijk als voorbeeld van metacognitie.





Na het succes van vorig jaar, gaat ook dit jaar de Avond4daagse dóór! Met
de speciale home editie van hét wandelfestijn kunnen we ook dit jaar toch

gaan lopen!
Tot en met 30 juni 2021 kun jij jouw eigen Avond4daagse lopen met je beste
vriend, vriendin, collega of familielid. Met eigen routes, vanaf een eigen locatie,
op een eigen moment, met een eigen afstand. Zo voorkomen we met elkaar

dat het te druk wordt. Na vier wandelingen en een hoop beweegplezier ontvang je de enige echte

Avond4daagse medaille!

Hoe werkt het?

Na aanmelding krijg je toegang tot de app eRoutes. Via de app ontvang je iedere wandeldag routes
waar je uit kunt kiezen. Je bepaalt zelf wanneer je loopt. Dat mag ‘s avonds zijn, maar ook overdag.
Doordeweeks of in het weekend. Als je je eigen Avond4daagse maar afrondt binnen 2 weken na de
eerste wandeldag. Want het moet natuurlijk wel een prestatie blijven.

Houd rekening met de maatregelen van de Rijksoverheid, maar maak er vooral je eigen feestje van met

spelletjes onderweg, iets lekkers in de rugzak en een mooi finish moment bij de voordeur! Of start
vanaf een bijzondere locatie, bijvoorbeeld op vakantie of in het bos.

Aanmelden kan via www.eroutes.nl/nl/avond4daagse/werkendam, of onze eigen website! Deelname
kost €6,50 per deelnemer.

http://www.eroutes.nl/nl/avond4daagse/werkendam?fbclid=IwAR2sGXodgTQlTg165nD-gryQ01ZtHI0EWWIx_Jv7fhBhQ22UVYCa7LNbqo0


Natuurspeurtocht Rondje Woerkum
Ontdek de groene geheimen van de vestingwallen van Woudrichem in de
meivakantie: op 5 en 9 mei! Ben jij tussen 4 en 10 jaar; neem je (groot)ouders
mee voor een
gezellige middag. We gaan dingen ontdekken, zoeken, doen en zelf maken.
Voor meer informatie: zie de bijlage bij deze Bakenpraat.


