
Lied van de week
Deze week: Nieuwe LiedBoek 23b: 1: De Heer is mijn Herder
Na de herfstvakantie: Nieuwe LiedBoek 718: 1 God, die leven hebt gegeven

De Bijbelverhalen
In de kleutergroepen worden deze week Bijbelverhalen verteld over Jozef. Jozef is onderkoning geworden in
Egypte. Hij maakt zich bekend aan zijn broers die koren komen halen in Egypte.
In de week na de herfstvakantie worden er Bijbelverhalen verteld over Mozes. Mozes wordt geboren in Egypte.
Mozes wordt door zijn moeder in een rieten mandje in de rivier de Nijl gelegd. de prinses vindt hem en hij groeit op
eerst bij zijn ouders en daarna bij de prinses. Op een gegeven moment moet Mozes vluchten. God heeft een plan
voor Zijn volk Israël dat in Egypte woont. Hij haalt Mozes terug naar Egypte en stuurt hem naar de farao.

In de groepen 3 t/m 8 is deze week het thema: Hoe sterk ben jij? (Genesis 32: 23-33, 33:
1-11 en 35: 16-29)
Jakob is op weg naar Esau, zijn broer waar hij eerder voor gevlucht is. Onderweg vecht hij
met een onbekende. Hij krijgt de naam Israël, want hij heeft gevochten met God en met de
mensen. Als Esau en Jakob elkaar zien, blijkt Esau sterk genoeg om te vergeven.
Na de herfstvakantie is het thema: Zie je mij? (Genesis 37: 1-36 en 39: 1-6)
Jozef heeft dromen waarin alles om hem draait en hij pronkt met een mooie jas. Ziet
iedereen hem wel? Later gooien zijn broers hem in een put. Wie ziet hem daar? En wie ziet
hem als hij als slaaf naar Egypte wordt gebracht?

_____________________________________________________

Kinderboekenweek: Worden wat je wil!
Vorige week en deze week zijn er volop activiteiten rondom de Kinderboekenweek. We mochten al genieten van
een opening op het schoolplein met verklede leerkrachten, die allerlei beroepen uitbeeldden, een toneelstuk in de
onderbouw en een bezoek van schrijfster Janneke Schotveld aan de groepen 5 en 6.
Dit alles past binnen de visie van Het Baken dat lezen heel belangrijk is. Wij staan voor goed leesonderwijs
(technisch en begrijpend leesonderwijs) en vinden leesbeleving (leesplezier) van kinderen erg belangrijk!



_____________________________________________________

ANWB Streetwise
Op dinsdagochtend 12 oktober kwam en donderdagochtend 14
oktober komt de ANWB bij ons op basisschool Het Baken. Zij
verzorgen dan een programma rondom verkeersveiligheid voor alle
groepen van de school. Zij gebruiken daarvoor het schoolplein, de
eerste parkeerstrook voor de school en een deel van “De Richter”. Dat
is het gedeelte tussen Samsam en de Biesboschkerk. In verband
hiermee wordt op deze dagen van 8.30 uur - 12.00 uur de
“Koelemaaier” vanaf de “Rijshaak afgesloten. Het deel van de
“Richter”, wat loodrecht op de school uitkomt en wat begint bij
Samsam, wordt op diezelfde tijd afgesloten.

_____________________________________________________

Inloopmoment
Op dinsdag 26 oktober en donderdag 4 november zal er na schooltijd een inloopmoment voor alle ouders zijn. U
kunt dan samen met uw kind een kijkje nemen in het lokaal van uw kind. Via de leerkrachten zult u een
inschrijfmogelijkheid ontvangen. Dit is nodig, omdat we de ouders willen verdelen over deze twee momenten.

_____________________________________________________

Dankdag voor gewas en arbeid
Op woensdag 3 november is het Dankdag voor gewas en arbeid. Op deze
dag danken we God voor alles wat Hij aan ons geeft. In de diverse kerken in
Werkendam worden speciale Dankdagdiensten gehouden op deze dag.
Op school besteden we ook aandacht aan Dankdag. Dit gebeurt op de
volgende wijze:
-In iedere groep wordt aandacht besteed aan Dankdag. Dit kan bijvoorbeeld
d.m.v. een Bijbelverhaal, een gesprek over Dankdag of een kring-dankgebed.
Ter inspiratie kan de Dankdagmap van de HGJB gebruikt worden.
-Vanaf 08.45 uur zal er een ontmoetingsmoment plaatsvinden tussen
ouders en directie. Dit ontmoetingsmoment zal plaatsvinden in het
speellokaal van school. Tijdens dit moment zingen we liederen, lezen we een
gedeelte uit de Bijbel en bidden en danken we met elkaar. Na afloop drinken
we koffie/thee met elkaar. U bent van harte uitgenodigd om hierbij
aanwezig te zijn!

____________________________________________________

Nationaal Schoolontbijt
Op woensdag 3 november neemt Het Baken weer deel aan het Nationaal Schoolontbijt. Meer informatie hierover
ontvangt u tegen die tijd van de leerkracht van uw kind.



Studiemiddag
Op donderdagmiddag 28 oktober heeft het team een studiemiddag omtrent ParnasSys. Op deze dag zijn alle
kinderen om 12.00 uur uit!

____________________________________________________

Vragen omtrent Corona
De laatste weken bemerken we dat er best wel wat ouders zijn die vragen omtrent Corona (met name: Wanneer
mag mijn kind wel/niet naar school?) neerleggen bij teamleden. Aangezien wij niet medisch onderlegd zijn en het
voor ons ook lastig is om in een specifieke ingewikkelde casus heel gericht antwoord te geven, willen wij u vragen
om in geval van twijfel contact op te nemen met de GGD. Alvast dank hiervoor!

GGD West-Brabant: 085 065 99 06 (dagelijks bereikbaar van 08.00 – 20.00 uur)

Middenbouw en Bovenbouw:
Fietsverlichtingscontrole 2021
In deze periode van het jaar merken we heel goed dat de dagen korter zijn geworden. Als we nu veilig aan het
verkeer willen deelnemen, houdt dit in dat we zowel  ’s morgens als ’s avonds weer met verlichting aan op de fiets
de weg op moeten.
We vinden het belangrijk dat de kinderen van Het Baken, die waarschijnlijk ook zo af en toe in het donker aan het
verkeer deelnemen, door anderen gezien worden.
We organiseren daarom op dinsdagmiddag 26 oktober a.s. voor de kinderen van de groepen 5-8 een
fietsverlichtingscontrole op school. Het is de bedoeling dat de leerlingen van deze groepen
‘s middags met de fiets naar school komen. De kinderen krijgen na afloop de controlekaart mee naar huis, zodat u
kunt zien wat wel/niet in orde is aan de fiets van uw kind.
Het is fijn als u voor 26 oktober thuis al even de fietsverlichting en de andere veiligheidszaken aan de fiets
controleert en,  indien nodig, repareert of vervangt.
Losse lampjes mogen ook op de fiets gebruikt worden.
We hopen dat we veel fietsen mogen goedkeuren.

Bij de fietskeuring wordt gelet op:

● voor- en achterlicht (wit en rood)
● zij reflectie (wit of geel in het wiel)
● achter reflector (rood)
● reflectie in de trappers (geel of oranje)
● goed werkende bel
● goed werkende remmen (voor en achter)
● bevestiging van de handvatten aan het stuur



Data:
*Woensdag 13 oktober: Groep 8 naar film Anne Frank
*Donderdag 14 oktober: ANWB Streetwise
*Zaterdag 16 oktober tot en met zondag 24 oktober: Herfstvakantie!
*Dinsdag 26 oktober: Luizencontrole
*Dinsdag 26 oktober en donderdag 4 november: Inloopmoment (na schooltijd) groep 1-8
*Donderdag 28 oktober: Studiemiddag team: alle kinderen zijn op deze dag om 12.00 uur uit!!
*Dinsdag 3 of woensdag 3 november: Nieuwe Bakenpraat
*Woensdag 3 november: Dankdag voor gewas en arbeid
*Woensdag 3 november: Nationaal Schoolontbijt

Welkom op school:
Delano Kuup in groep 1a

Een fijne tijd toegewenst op het Baken!

Bij deze Bakenpraat ontvangt u een flyer over
een kindermiddag op Dankdag.


