De Bijbelverhalen
In de kleutergroepen wordt deze week verteld over het Pinksterfeest. Gos stuurt Zijn Heilige Geest naar de aarde.
Op deze manier is God altijd bij je. Volgende week worden Bijbelverhalen verteld binnen het thema van
School-Kerk.
In de groepen 3 t/m 8 is het thema van deze week: Wat krijg ik nou?
(Handelingen 2: 1-13 en 41-47 en 3: 1-10)
Met Pinksteren ontvangen de leerlingen van Jezus de Heilige Geest. Misschien
begrijpen ze zelf niet precies wat er gebeurt, en ook de mensen in Jeruzalem
vragen zich af wat er aan de hand is. Maar het is onmiskenbaar: Gods kracht
werkt in de mensen. De leerlingen vormen met elkaar een kring waarin ze alles
delen. Er gebeuren wonderlijke dingen, zoals een verlamde man die weer kan
lopen.
Volgende week worden Bijbelverhalen verteld binnen het thema van School-Kerk.

_____________________________________________________
Vanuit het team
Juf Wil voor den Dag heeft aangegeven dat dit huidige schooljaar haar laatste schooljaar als juf zal zijn. Zij heeft
besloten om met pensioen te gaan. Uiteraard begrijpen we dit besluit. Aan de andere kant vinden we het erg
jammer dat we afscheid gaan nemen van een zeer bevlogen, actieve en kundige juf. Meer informatie over het
afscheid van juf Wil zal de komende tijd nog volgen.

_____________________________________________________
School-Kerk ‘Anders dan gepland’
Zondag 30 mei is er een gezamenlijke School- Kerkdienst voor de kinderen uit de onder- en bovenbouw van Het
Baken en ‘t Kompas. Deze ONLINE kerkdienst zal plaatsvinden om 10.00 uur vanuit de Biesboschkerk. Ds
Maathuis en ds Van der Neut zullen deze dienst samen leiden.
Het thema van deze dienst is “Anders dan gepland”. We hebben het afgelopen jaar allemaal gevoeld hoe het is
als dingen anders gaan dan je gepland, gehoopt of verwacht had. Gelukkig mogen we weten dat wanneer alles
anders is en gaat...God voor ons zorgt. Deze boodschap van hoop willen we de kinderen en hun ouders in deze
dienst meegeven.
De collecte in deze dienst is bestemd voor de stichting “Heart for Humanity”, Dit is een stichting die een aantal
jaren geleden is opgericht door de Werkendamse Marenka de Ruiter. Deze Stichting wil zorg en aandacht geven
aan mensen in nood, mensen die lichamelijk en/of psychisch verzwakt verzwakt zijn, eenzaam zijn, wees zijn,
uitgestoten zijn. Stichting “Heart for Humanity” werkt samen met de lokale bevolking en is persoonlijk betrokken
bij het ondersteunen van lokale projecten. In de klassen zal
hierover ook een filmpje getoond worden.
Het is de bedoeling dat de kinderen de week na Pinksteren en
de week na de school-kerkdienst geld meenemen naar school
voor dit goede doel. In elke klas zal een spaarpot staan! Dit
doen we omdat een online collecte houden in een digitale
dienst veel minder aanspreekt bij de kinderen.
Aan het eind van de dienst zullen er foto’s getoond worden van
de werkstukken die de kinderen hebben gemaakt.
U ontvangt nog een link om deze dienst thuis te volgen.

_____________________________________________________
Ontwikkelingen op Het Baken
In de vorige Bakenpraat gaven we aan dat we u zouden meenemen in de ontwikkelingen op Het Baken:
-Basisontwikkeling en KIJK!:
Binnen de kleuterbouw volgen de leerkrachten al enkele jaren trainingen in het kader van Basisontwikkeling (het
thematische concept waar vanuit de kleuterbouw werkt) en KIJK! (het observatieprogramma om de ontwikkeling
van onze kleuters in beeld te brengen). Dit schooljaar ligt de nadruk op Spel. Hoe laat je kleuters effectief spelen in
een hoek, vanuit welke doelen en hoe begeleid je als leerkracht dit spel? Komende vrijdag zal er wederom een
studiedag zijn voor de kleuterbouw waarin Spel centraal zal staan.
-Voortgezet Technisch en Begrijpend Lezen:
Sinds dit schooljaar werken we in groep 4 t/m 7 (volgend schooljaar ook groep 8) met een geïntegreerde methode
voor Voortgezet Technisch Lezen en Begrijpend Lezen, namelijk Atlantis. Deze methode gaat uit van leesplezier,
leesbeleving en het vloeiend lezen van teksten. De teamleden van groep 3 tot en met 8 worden geschoold in het
aanbieden van effectief leesonderwijs op het gebied van lezen. Komende vrijdag zal er een studiedag zijn

waarin we verder ingaan op het geven van goede lessen Technisch en Begrijpend Lezen. Hier worden ook
schoolbrede afspraken over gemaakt.
-Eigenaarschap leerlingen:
Net zoals vorig schooljaar hebben we per bouw afspraken gemaakt hoe wij binnen een desbetreffende bouw het
eigenaarschap van leerlingen willen terug zien. Ook mogen leerlingen uit groep 5 t/m 8 nu deelnemen aan de
diverse rapportgesprekken, vertelgesprekken, adviesgesprekken en voortgangsgesprekken die er binnen onze
school zijn.
-Gesprekkencyclus:
Als team van Het Baken draaien we dit jaar een pilot binnen onze vereniging waarbij we in plaats van
functioneringsgesprekken ontwikkelgesprekken voeren waarbinnen de ontwikkeling van een teamlid centraal
staat. Daarnaast vinden er binnen een schooljaar diverse observaties plaats: vanuit het managementteam, vanuit
teamleden met een specialisme (bijvoorbeeld leescoördinator) en vanuit teamleden onderling. Dit gebeurt altijd
aan de hand van een vooraf vastgestelde en gecommuniceerde kijkwijzer. Op deze wijze willen wij als team van
elkaar leren en met elkaar ontwikkelen.
-Rekenen:
Komend schooljaar gaan we in groep 3 t/m 8 werken met een nieuwe Rekenmethode: De Wereld In Getallen 5. De
implementatie zal gaan plaatsvinden binnen een rekentraject waarbinnen het team geschoold gaat worden en
waarbinnen ook observaties en coaching zal gaan plaatsvinden.
-Kindcentrum Het Baken:
De Projectgroep van Kindcentrum Het Baken heeft inmiddels een concept missie en visie opgesteld. Binnen deze
missie en visie is ook nagedacht hoe CBS Het Baken en Trema Kinderopvang willen samenwerken binnen dit
Kindcentrum. Daarnaast zijn er wensen op tafel gelegd, die nu vertaald worden naar een Programma van Eisen.
De volgende stap gaat worden dat een architect dit Programma van Eisen gaat vertalen naar een ontwerp,
waarbij we ook willen gaan kijken of er naast aanbouw ook aanpassingen mogelijk zijn binnen ons huidige
gebouw. Op deze manier hopen we onze onderwijsvisie meer te kunnen vormgeven in een gebouw dat past bij
deze visie. Binnen het traject wordt ook gekeken of er mogelijkheden zijn om ruimtes te gaan verhuren aan een
dyslexiebegeleider, een logopedist, het wijkteam vanuit de gemeente, etc.
-Nationaal Programma Onderwijs (NPO):
Wellicht heeft u in de media vernomen dat er gedurende de komende twee schooljaren extra geld gaat komen om
leerlingen op het gebied van cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling ondersteuning te kunnen bieden i.v.m.
de hele coronasituatie. Op dit moment zijn we in beeld aan het brengen wat de ondersteunings- en
onderwijsbehoeften van onze leerlingen in de diverse groepen zijn. Daarna gaan we kijken welke
interventies/extra handen/etc. hiervoor nodig zijn. Binnen deze keuze maken we gebruik van een keuzemenu dat
door de overheid aangereikt is. Helaas zijn er op dit moment nog wel onduidelijkheden over het NPO, terwijl we al
in de laatste fase van dit schooljaar zitten.
-Continurooster:
In de vorige Bakenpraat heeft u kunnen lezen dat we volgend schooljaar een traject gaan doorlopen om te
bepalen of we vanaf het schooljaar 2022-2023 met een continurooster gaan werken. Inmiddels is er contact
gelegd met een extern bureau. Zij gaan een plan uitwerken m.b.t. een informatieavond voor ouders en teamleden
aan het begin van het komende schooljaar.

_____________________________________________________
Vacature GMR
In de bijlage bij deze Bakenpraat vindt u een bijlage vanuit de Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad. Zij
zijn op zoek naar ouders en teamleden die zich kandidaat willen stellen voor de GMR. Als Baken zouden wij het
zeer waarderen als er ouders en teamleden zijn die deze taak op zich willen nemen.

_____________________________________________________
HGW-werkmiddag
In de vorige Bakenpraat hebben we u laten weten dat de HGW-werkmiddag van 15 juni NIET doorgaat. Inmiddels
hebben we een nieuwe middag gepland: Op donderdagmiddag 1 juli zal er een HGW-werkmiddag voor ons team
zijn. dat betekent dat alle leerlingen op deze middag vrij zijn en dus op deze dag om 12.00 uur uit zijn.

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!
vanaf een bijzondere locatie, bijvoorbeeld op vakantie of in het bos.

Of start

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

