
De Bijbelverhalen
In de kleutergroepen wordt deze week en volgende week Bijbelverhalen verteld over Esther. Esther is een joods
meisje dat koningin mag worden. Haar man weet echter niet dat zij van joodse komaf is. Als blijkt dat het joodse
volk in gevaar is, moet Esther, met gevaar voor eigen leven, vertellen aan de koning dat zij ook joods is.

In de groepen 3 t/m 8 is het thema van deze week: Niet stil te krijgen (Handelingen 16: 19-40 en 19: 13-20)
De eigenaren van de waarzegster uit het verhaal van vorige week zijn niet blij met wat er gebeurd is. Ze zorgen
ervoor dat Paulus en Silas gevangen worden gezet, maar midden in de nacht gaan de deuren van de gevangenis
open. In Efeze proberen een paar Joodse geestenbezweerders hetzelfde te doen
als Paulus.
Volgende week is het thema: In rep en roer (Handelingen 19: 21-40, 21: 27-39
en 27: 1-13)
De zilversmid Demetrius ziet de bui hangen: Als iedereen Paulus gelooft, koopt
straks niemand meer een beeldje van Artemis. Hij brengt de stad in rep en roer.
Later ontstaat ook in Jeruzalem onrust, nu omdat de Joodse inwoners vinden dat
Paulus verkeerde dingen zegt. Ook lezen we dat Paulus besluit om per schip
naar Rome te gaan.



_____________________________________________________

Groepsverdeling
In de jaarkalender staat dat volgende week maandag de groepsverdeling meegaat. Op dit moment zijn we druk
bezig met de groepsverdeling. Er zijn echter nog wat onduidelijkheden omtrent de inzet van extra gelden vanuit
de overheid (Nationaal Plan Onderwijs). Mogelijk dat het meegeven van de groepsverdeling hierdoor een weekje
moet worden uitgesteld. Dan wordt de groepsverdeling op maandag 5 juli meegegeven.

_____________________________________________________

School-Kerk ‘Anders dan gepland’
Hallo lieve allemaal, 
Mijn naam is Marenka de Ruiter, het gezicht achter stichting Heart for Humanity. Mogelijk herkennen jullie mij
vanuit het promotie filmpje wat in de kerk en school dienst werd afgespeeld of sommige van jullie kennen mij
inmiddels al wel via een andere weg. Ik wilde jullie heel graag via deze weg allemaal mijn dank woord geven,
want wat is het een bijzonder mooi gebaar dat de kerk en school dienst collecte voor stichting Heart for Humanity
is! Het enthousiasme van de kinderen, de lieve reacties van ouders of betrokken, het heeft ons allemaal zo
geraakt! Zo waardevol!
Eigenlijk zijn we een beetje sprakeloos, uiteraard op de goede
manier. We kunnen niets anders zeggen dan ontzettend
bedankt allemaal, we waarderen het echt enorm!
Voor degenen die het leuk vinden om extra informatie te
ontvangen betreft stichting Heart for Humanity, mag je altijd
contact met ons opnemen via 0623450548
of info@heartforhumanity.nl

Nogmaals heel erg bedankt, echt waar!
Liefs! Marenka de Ruiter

De kinderen van Het Baken hebben met elkaar 600 euro opgehaald voor dit goede doel. Een prachtig bedrag!

_____________________________________________________

Terugkoppeling Vragenlijsten Tevredenheid
In de afgelopen periode hebben wij een vragenlijst Tevredenheid afgenomen bij Leerlingen (groep 5-8) en Ouders.
Bij de ouders hadden wij een respons van 46%. Dat is een voldoende respons. Wij willen alle ouders die de moeite
hebben genomen om de vragenlijst in te vullen heel hartelijk danken. Zoals aangegeven in de vorige Bakenpraat
geven wij u hierbij een terugkoppeling.
Zowel bij leerlingen als bij ouders werden er vragen gesteld in thema’s (leerlingen 8 thema’s en ouders 9 thema’s).
In de bijlagen bij deze Bakenpraat kunt u op de posters de uitslagen per thema zien.
Bij beide vragenlijsten is als norm gesteld om 3.0 of hoger te scoren. U ziet dat dit binnen bijna alle thema’s het
geval is. Alleen het thema Schooltijden scoort onvoldoende. We hebben u al laten weten dat we volgend
schooljaar een uitgebreid traject gaan lopen m.b.t. de schooltijden om te bepalen of we wel/niet vanaf het
schooljaar 2022-2023 met een continurooster gaan werken..
Als rapportcijfer geven de ouders Het Baken een 8.1 en de leerlingen geven Het Baken een 8.6. Het zijn scores
waar we als school trots op zijn! De resultaten zijn al besproken binnen de MR en binnen het team. We gaan de
scores nog bespreken binnen het Ouderpanel en binnen de Leerlingenraad. Uit de scores en nabesprekingen
zullen wij onze kwaliteiten en ontwikkelpunten halen.

j ouders werden er vragen gesteld in 8 thema’s. Hieronder kunt u de scores per thema zien

mailto:info@heartforhumanity.nl


_____________________________________________________

Uitslag telling Groen naar school in de maand mei 2021
In week 18 (17 mei - 20 mei 2021) hebben we de week Groen naar school georganiseerd. We hebben in deze
week geïnventariseerd met welke middelen van vervoer de kinderen naar school kwamen. De uitslag van de
telling staat hieronder in de tabel.

op de fiets carpoolen elektrische auto auto te voet step, skeelers o.i.d.

aantal
leerlingen

657 34 20 265 300 39

percentage 50% 2,5% 1,5% 20% 23% 3%

In week 45 (26 - 30 oktober 2020) was het percentage
‘met de auto of carpoolend naar school komen’ 23,4%
van de totale vervoerswijze waarop de kinderen naar
school kwamen. De laatste telling (mei 2021) laat zien
dat het percentage van de genoemde
vervoersmethoden op 22,5% is uitgekomen. Dit is een
mooie afname van 0,9% met de vorige telling.
Fijn dat we het percentage iets hebben kunnen
terugbrengen. Vorig jaar rond deze tijd (juni 2020) was
het percentage met de auto of carpoolend naar school
komen 22,4%; we blijven dus op een vergelijkbare ‘lente score’ staan.

We willen u hartelijk bedanken voor het actief meewerken aan de groene week!

_____________________________________________________

Wijziging van data
Hieronder willen we u attenderen op een paar belangrijke wijzigingen in data:
*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.
*In de jaarkalender staat dat de kinderen van groep 5-8 op vrijdag 2 juli om 14.00
uur uit zijn. Binnen ons huidige rooster is dit niet van toepassing. Op 2 juli zijn de
kinderen van groep 5-8 gewoon om 14.15 uur uit.
*Het Zomerfeest gaan we dit schooljaar verspreiden over 3 dagen (i.v.m.
Coronarichtlijnen):
kleuterbouw: dinsdag 13 juli
middenbouw (groep 3-4-5): woensdag 14 juli
bovenbouw (groep 6-7-8): donderdag 15 juli

_____________________________________________________





Leerlingen beleven de mooiste verhalen met de gratis online

Bibliotheek-app

Boek ’n Trip komt eraan! Met deze zomeractie van Jeugdbibliotheek kunnen kinderen de

mooiste verhalen beleven tijdens de zomervakantie. Gewoon op een telefoon of tablet. Ze

downloaden simpelweg de leukste e-books en luisterboeken met de gratis online

Bibliotheek-app. Ook als ze nog geen lid zijn van de bieb.



Dit jaar zijn de zorgen over leesvaardigheid van kinderen extra groot vanwege achterstanden

door de lockdowns. Daarom is doorlezen tijdens de vakantie extra belangrijk en dat kan

gemakkelijk via de online Bibliotheek-app!

Lekker lezen op vakantie
Onderweg in de auto luisteren naar het verhaal van Mees Kees? Of vanuit de luie strandstoel op

digitaal avontuur met De regels van Floor? Met de zomeractie is het wel heel gemakkelijk: je

leerlingen downloaden simpelweg de leukste lees- en luisterboeken op een telefoon of tablet

met de online Bibliotheek-app.

Hoe werkt Boek 'n Trip?

● Lezen via de online Bibliotheek-app (Android en iOS)

● 10 e-books en 10 luisterboeken per leerling

● Elk boek drie weken lenen

● Zomeractie is geldig van 1 juli t/m 31 augustus

● Speciale selectie zomerboeken per leeftijdscategorie

● Toegang tot duizenden jeugdtitels

● Boeken digitaal vinden, lenen en lezen, thuis en op vakantie

● Geen boetes als boeken te laat worden ingeleverd

Voorkom terugval
Het actieabonnement is heel laagdrempelig voor leerlingen en ouders want ze hoeven niet

speciaal naar de bibliotheek en zelfs geen lidmaatschap af te sluiten. Zo komen ze ontspannen

en belezen weer terug op school en voorkom je een terugval in het AVI-niveau. Ook voor

leerlingen die al wél lid zijn van de bieb staan dezelfde leuke boeken klaar om deze zomer door

te kunnen lezen.

Tip ouders en leerlingen
Help jij je leerlingen ook door te lezen tijdens de vakantie? Tip ouders in je nieuwsbrief of via je

sociale kanalen over het actieabonnement met deze tekstsuggestie. Na de zomer kunnen je

leerlingen blijven doorlezen met een jeugdlidmaatschap bij de lokale Bibliotheek. In veel

gevallen is ook dat lidmaatschap gratis.

Alvast een hele fijne zomer gewenst,

Jeugdbibliotheek.nl

https://mailing.onderwijsinformatie.nl/url.php?subid=9z0q4dd3j0n8hv9j5&nstatid=31j106mz5&info=60d4ep1&L=10506&F=H
https://mailing.onderwijsinformatie.nl/url.php?subid=9z0q4dd3j0n8hv9j5&nstatid=31j106mz5&info=60d4ep1&L=10507&F=H


Vakantie Bijbel Club

Wanneer?
D.V. zaterdag 10 juli 11.00 uur tot ca. 13.00 uur

Wat gaan we doen?

Vossenjacht☺

Thema?
‘Hallo, contact’

Toegang?
Gratis (incl. drinken met wat lekkers en afsluiting met eten).

Voor wie?
Alle kinderen vanaf 5 jaar.

Hoe kan ik meedoen?
Alle kinderen vanaf 5 jaar mogen meedoen.

Meld jezelf aan vóór 26 juni.

Opgeven kan op de volgende manieren.
Je kunt je aanmelden voor deze gezellig ochtend door aan te melden

met je naam, leeftijd, telefoonnummer en e-mailadres
van je ouders.

Via de link op www.hervormdwerkendam.nl
Instagram: vakantiebijbelweek_werkendam

E-mail: vbcwerkendam@hotmail.com

Waar?
De Biesboschkerk (bij het Baken)

Richter 91, Werkendam

http://www.hervormdwerkendam.nl
mailto:vbcwerkendam@hotmail.com

