De Bijbelverhalen
In de kleutergroepen worden deze week en volgende week gelijkenissen verteld. Dit zijn verhalen met een
achterliggende betekenis die door Jezus verteld zijn.
In de groepen 3 t/m 8 is het thema van deze week: Luister naar mij
(Handelingen 27: 14-44 en 28: 1-31) Tijdens een storm op zee vraagt
Paulus de bemanning om naar hem te luisteren. Ook op Malta en later in
Rome vraagt hij de mensen om naar hem te luisteren.
Volgende week is het thema: Zomaar voor jou (Lucas 11: 1-13, 12: 22-34
en 14: 15-24)
God geeft je zomaar wat je nodig hebt. Daar mag je om bidden en je hoeft
je geen zorgen te maken. Het is als een groot feest dat wordt aangericht:
het enige dat jij hoeft te doen, is de uitnodiging aannemen en komen.

_____________________________________________________
Team
Komende vrijdag is het dan zover: juf Marjon trouwt dan met haar Frans. Groep 5a zal op deze dag een feestelijke
dag hebben en het bruidspaar zal tijdens deze dag ook op bezoek komen bij groep 5a. Samen met juf Wil heeft de
klas allerlei verrassingen voorbereid voor juf Marjon en Frans. We wensen het bruidspaar en de kinderen van
groep 5a een hele fijne dag toe!
Volgende week nemen we afscheid van 2 juffen die jarenlang op Het Baken gewerkt hebben: juf Wil voor den
Dag en juf Rebecca van den Hoek. We laten deze juffen natuurlijk niet zomaar gaan! Binnenkort ontvangt e een
mail met daarin meer informatie over het afscheid van deze 2 juffen.
Juf Henrike Visser heeft ons afgelopen weekend laten weten dat zij met ingang van het komende schooljaar
gedeeltelijk Het Baken gaat verlaten. Ze heeft een nieuwe uitdaging gevonden als leerkracht van de
bovenschoolse plusklas: De Talentgroep. Juf Henrike stopt als intern begeleider van groep 1-4. Gelukkig blijft ze op
Het Baken lesgeven op het Leerplein en ook zal ze een dagdeel andere taken gaan vervullen op Het Baken. Juf
Mariëlle Oudshoorn zal volgend schooljaar de ib-taken van groep 4 erbij nemen. We zijn nu druk op zoek naar een
intern begeleider voor groep 1-3. Bij deze Bakenpraat ontvangt u als bijlage de vacaturetekst. We willen vragen
of u deze vacaturetekst wilt verspreiden binnen uw netwerk? Alvast dank hiervoor!

_____________________________________________________
Zieke leerling
Emma Cok uit groep 7a ligt al een tijdje in het ziekenhuis vanwege een ontsteking in haar hoofd. Zoals het er nu
naar uitziet zal ze hier nog een tijdje moeten blijven. Groep 7a is al druk bezig geweest met het sturen van
kaartjes. We weten zeker dat Emma het heel leuk vindt om nog meer post te krijgen van de kinderen van Het
Baken. Haar adres in het ziekenhuis is:
Emma Cok
Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis
Postbus 2060
3000 CB Rotterdam
1-Noord SK 1100
We wensen Emma heel veel beterschap toe. Ook wensen we haar ouders, Inge en Philip, en haar broers Marien
en Ernst Jan veel sterkte en Gods nabijheid toe!

_____________________________________________________
Fietsen op de stoep
Rondom de poort van de kleuters zien we dat er best veel kinderen uit de middenbouw en bovenbouw op de
stoep fietsen. Dit veroorzaakt een gevaarlijke situatie. Wilt u aan uw zoon/dochter vragen om hier niet op de stoep
te fietsen? Alvast dank voor uw medewerking!

_____________________________________________________
Bakenpraat volgende week en jaarkalender
Volgende week woensdag ontvangt u van ons de laatste Bakenpraat van dit
schooljaar. Bij die Bakenpraat ontvangt u dan ook de jaarkalender voor het komende
schooljaar.

_____________________________________________________
Gevonden voorwerpen
Volgende week dinsdag 13 juli zal er om 14.15 uur wederom een waslijn vol
met gevonden voorwerpen aan het hek hangen. wilt u hier een kijkje nemen?
Na volgende week dinsdag worden de gevonden voorwerpen aan een goed
doel gegeven.

_____________________________________________________
MR
Eerder hebben wij gemeld dat er een vacature binnen onze MR vrijkomt, dit i.v.m. het vertrek van Linda de Regt.
Hierop hebben wij 1 reactie mogen ontvangen. Wij zijn dan ook verheugd u te kunnen melden dat deze vacature
met ingang van het nieuwe schooljaar ingevuld gaat worden door Renko Dekker. Renko is de vader van Tobias
(groep 1b). Via deze weg heten wij hem alvast welkom binnen onze MR. Fijn, dat we de betrokkenheid van ouders
om kunnen zetten in het meedenken en praten over het te voeren beleid van onze school.

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

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

ROUWLOODS
Als bijlage bij deze Bakenpraat ontvangt u informatie over de
Rouwloods.

